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گذاریدرآموزشوپرورش،سرمایهانسانی،رشداقتصادی،کشورهایدرحالتوسعه .

کلیدواژهها:سرمایه
طبقهبندی  O15, I21, I25, P46,H52,:JEL

مقدمه

بیشکاجرایبرنامههایتوسعهنیازمندبهکارگیرینیرویآموزشدیدهوافرادمتبصصو
یهایآموزشدیدهبهوجودجوانانبااستعدادوباتاوانبساتگیدارد
تحصیلکردهاستونیرو 
ونقشآموزشوپرورشدراینراستاکشفایناستعدادهاونیزبارورنمودنآنهاست.افازایش
نقشآموزشدرپویاییحیاتاجتماعی،ضرورتتوجهبهکاربردهایاقتصادیوتجزیاهوتحلیال
هزینه-فایدهآنرابرایدولتمضاعفکردهاست.تغییراتشگرفورقابتیکشورهایجهاندر
دستیابیهرچهسریعتربهتوسعهاقتصادیورفاهاجتماعیوتأثیراینتحوالتباعثشادتوجاهباه
نقشوکارکردهایآموزشعمومیوعالیازتوجهبیشتریبرخوردارشاود.کشاورهایدرحاال
توسعهبایدبهنظا آموزشیخودتوجهبیشترینمایندوبودجهبیشتریبهاینامراختصاصدهندتا
بهتوسعهاقتصادیدرزمانمناس(نائلشوند.اغل(نظریهپاردازاننظریاهتوساعهانساانیبارایان
باورندکهآموزش،گا نبستدربرنامهریزیتوسعهنیروریانسانیاست.پایاهواسااتتوساعه
رکشوریرانیرویانسانیماهرومتبصصتشکیلمیدهاد؛بناابراینیکای

اقتصادیواجتماعیه
ازمحورهااایاصاالیرشاادوتوسااعهاقتصااادی،آمااوزشوپااروشاس ات )kashani & , 2013

.)rostampourیکیازاهدافبرنامهریزاناقتصادیافزایشرشداقتصادیدرکناارافازایشبهاره
ورینیرویکاراست.سرمایهگذارییهزینه)بررویآنمیتواندایاندوهادفعمادهراتاأمین
کند.دردیدگاههایجدیدرشد،براثرسرمایهانسانیرویرشداقتصادیتاکیدبیشاتریمایشاود.

درهمینراستانیرویانسانیآموزشدیده،اندیشمندومتدکر،درتوسعهوگساترشفنااوریهاای
تولیدبهعنوانپایهومحوراساسیپیشرفتورشداقتصادیتلقیمیشود.بناابراینرشاداقتصاادی
افزایشمداو درتولیدناخالصملیاست.دراینمیان،آموزشیکیازمحورهایاصلیاینرشد
بهشمارمی آید.بسیاریازاقتصاددانانمعتقدندکهعاملماازادیاابااقیمانادهکاهتوضایحدهناده
ببشمهمیازرشداقتصادیکشورهایپیشرفتهاست،بهطورمساتقیموغیارمساتقیمباهآماوزش
بهتربستگیداردی.) shaker،2009همچنیننیلبهاهدافتوسعههازاره،نیازمنادتوجاهجادیباه
کاراییواثرببشیهزینههایدولتدرببشآموزشاست.بررسیوضعیتآموزشوسالمتاز
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منظراقتصادکالننشانمیدهدکهرشدسرمایهانسانی،دورهبازگشتسارمایهگاذاراندرنیاروی

انسانیودرنهایت،سرمایهگاذارانکالاقتصاادراافازایشخواهادداد،چراکاهساالهاایبهاره
برداریازاینمنتعرابیشترکردهوتعدادسالهاییراکهسرمایهگذاریبازدهمبتتدارد،افازایش

میدهد .)Baskha et all,2011.

آموزشوپرورشضمنبهرهگیریمناس(ازهوشواستعدادافرادانسانیزمینهرابارایرشاد
یآورد.ایننهادباجذباساتیدومعلماانالیافوبااکدایاتوآماوزش
وتوسعهکشورفراهمم 
یتواندبهامرآموزشنیرویانسانیموردنیازجامعهبپردازدوباعثشکوفاییاستعدادهاو
دیدهم 
ارتقایکیدیتنیرویانسانیگرددکهخودباعثافزایشبهرهوریوتسریعدررشادوشاکوفایی
یشود.آماوزشوپارورشازباثتااتتارینبباشهاایاقتصاادیهارجامعاهمحساوب
اقتصادیم 
یشاوند.بناابراین
یشود.درحالیکهسایرببشهایاقتصادیغالتاًبارکودوکسادیمواجاهما 
م 
یتوانددرهنگا رکاودوکساادی
آموزشوپرورشبهدلیلبرخورداریازثتاتوتعادلبیشتریم 
نیرویکارراجذبکردهوباآموزشوتجهیزنمودنایننیروهاباهرونافوشاکوفاییاقتصاادی
جامعهکمکنماید.رمزموفقیتانقالبصنعتیدرکشاورهایغربایایجاادمراکازتحقیقااتیو
پژوهشیبودهکهدستاوردهایعلمیوپژوهشیوتکنولوژیحاصلازآنباعثرشدوشکوفایی
جوامعپیشرفتهورفاهاقتصادیورشادفزاینادهظرفیاتتولیادیگاردد.آماوزشوپارورشباعاث
یشودکهدرآمدافرادبهدلیلمهارتهاوتبصصهااییکاهکسا(کاردهانادازساطحزنادگی
م 
آموزشوپرورشدراثرایجادنظامفکاریدرافارادسات(افازایشتواناایی

بهتریبرخوردارشوند
انتباببهتروافزایشتوانایی،ابداعونوآوریو...ازلحاظروحیست(تغییرنگرشباهزنادگی
یشاودنگارشهاای
یشود.آموزشوپرورشموج(م 
ویاافزایشاحساتلذتبروناززندگیم 
هایعلمیدهندافرادجامعهبهواساطهآماوزشوپارورشاز


بهنگرش
سنتیوخرافاتیجایخودرا
؛ازاینروکوتاهبینایهاایاجتمااعیازباین

یشوند
نظمفکریوقدرتتجربهوتحلیلبرخوردارم 
خواهدرفت؛کهابتدادررفتارفردیبهوجودمیآیادودررشادوپویااییفرهنااجامعاهتاأثیر
عمیقیمیگذارد.درحقیقتمیزانمشارکتمرد درفعالیتهایاقتصادیاجتماعیوسیاسیکاه
درتحولجامعهنقشاساسیداردوابستهبهسطحآموزشوپرورشآناناست.عالوهبرانتقالعلام
ودانشمدارتارزشهایدیگرازجملهنظاموانضاتاتتعهادوتقیادواحسااتمسارولیترادر
جوانانایجادوتقویتمینمایند.آموزشوپرورشنهتنهامارد راتوانااتروقادرتتولیادآناانرا
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افزونترمینمایندبلکهدرتبدیفنابرابریهایدرآمدینقاشحساسایدارد؛زیاراازطریافبااال
بردنقدرتتولیدسطحعمومیدرآمدهاراافزایشمیدهد) )Emadzadeh ,2000
تأثیرآموزشوپرورشازبعدفرهنگیواجتماعینیزقابلطرحاست.بدینمعناکهتغییارات
یشودکهایانتغییاراتباهنوباهخاودسات(هماوارتر
خودست(تغییرنگرشهایفرهنگیم 

بهنوبه
شدنراهرشدوبهویژهتوساعهاقتصاادیخواهادشاد.اثاراتدیگارآماوزشوپارورشموجا(
یشودتانگرشهایسنتیوخرافااتیجاایخاودراباهنگارشهاایعلمایدهناد.افارادجامعاه
م 
یشاوند.ازایانرو
بهواسطهآموزشوپرورشازنظمفکاریوقادرتتجزیاهوتحلیالبرخاوردارما 
کوتهبینیهایاجتماعیازبینخواهدرفتویابرایمباالمسارلهرشادجمعیاتیکایازمواناعو
یبایساتکنتارلشاود.
مشکالتاساسیدررشداقتصادیدرکشورهایدرحالتوسعهاستکهما 
یگیاردو
مدتوباطراحیسیاستهایتنظیمخانوادهوغیرهصاورتما 

کنترلجمعیتدرکوتاه
بهعالوهموفقیتاینسیاستهابهفرهناوطرزفکرافرادجامعهبستگیدارد.بنابراینمهااررشاد
امکانپذیراست.بادینمعنااکاه

جمعیتدربلندمدتآنهمازطریفتغییرساختارفرهنگیجوامع
بایدنگرشافرادجامعهبهمسائلیچون.خاانوادهوساالمتان.نقاشوالادیندرتربیاتکودکاانو
توجهبهآنچنانبایدتغییرکندکهنهایتاًترجیحبدهندکهزندگیبهتاررادرداشاتنفرزنادکمتار
بدانندوخودمعتقدبهکنترلجمعیتباشندوبهاینامرمهمبپردازند.آماوزشوپارورشدرتغییار
یتوانادداشاته
بهخصوصدرزمینهموردبحاثنقاشبسایارباارزیراما 
ساختارفرهنگیجوامعو 
آموزشوپرورشرشدقابلتوجهیداشتهاساتو

باشد.بههرحالامروزهحجمسرمایهگذاریدر

ناارررشاادساارمایهانسااانیباایشازناارررشاادساارمایهفیزیکاایومااادیاساات؛وحتاایامااروزه
گذاریدراینامرنهتنهاتوسطدولتبلکهتوسطخانوادهبهدالیلینظیرافزایشبهارهوری،

سرمایه
افزایشقدرتکس(درآمدبیشتر،آثارمبتاتتتشبصایواجتمااعیو...ازافازایشچشامگیری
برخورداراست.بنابراینسرمایهگذاریدرآموزشوپرورشازاهمیتویاژهایبرخورداراساتو
بایدهزینههایصرفشدهدرامرتعلیموتربیترانوعیسرمایهگذاریبهحساابآوردودرصاد
هزینههایآموزشیکشورهارقمیمعادل10تا20درصدکلبودجههرکشورراتشکیلمایدهاد
واینهزینههاشاملهزینههایاداری،حقوقکارمندان،کتا(درسایوساایربودجاههاایجااری
است.توسعهآموزشوپرورشمستقیماًباهتوساعهاقتصاادیمنجارمایگردد.آماوزشوپارورش
باعثتغییرارزشهاوطرزتلقیهایافرادمیشودواینخودتأثیرمستقیمیباروضاعیتاقتصاادی
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دارد.بنابراینآموزشوپرورشموج(گسترشظرفیتتولیدیوهمچنینرشداقتصاادیجامعاه
موج(افزایشدرآمدوتوزیععادالنهثروتمیگرددوهمچنیننقشموثریدرتشاکیلسارمایه
انسانیخواهدداشتی. (parand & ahmadi, 2017درایانمطالعاهباهبررساینقاشآماوزشو
پرورشبهعنوانیکیازعواملمهمدرتوسعهاقتصادیکشورهایدرحالتوساعهمنتبا(یایاران،
بلغارستان،پرو،رومانی،تایلند،ترکیه،تونس،مالزی،آرژانتین،برزیل،شیلی،مکزیک)طایدوره
2015-2005میپردازیم.در ادامه،پسازبیاانپیشاینهتحقیاف،باهمتاانینظاریوتادوینمادلو
شنهادهاپرداختهشدهاست .
درنهایتبهنتیجهگیریوپی 

پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی:

درقرنهیجدهمونوزدهماقتصاددانانمشهوریهمچونادا اسامیت،آلداردمارشاالوجاان
استوارتمیلبهاهمیتآموزشوپرورشوبهیکیازمقوالتسرمایهگذاریملیتوجهنماودهو
مسائلمربوتبهچگونگیبهکارگیریسرمایهدرآماوزشوپارورشرابررسایکاردهاناد.آدا 
می نویسد:فاردیراکاهبااکااروصارفوقاتزیااد
اسمیتدرسال1776درکتابسرمایهملل 
تحصیلیکردهاستمیتوانبایکیازماشینآالتگرانقیمتمقایسهکارد.ساایراقتصاادداناان
کالسیکنیزهزینههایصرفشدهدرتحصیلرانوعیسرمایهگذاریبهحساابآوردهاناد،کاه
لسوددرآیندهمیشود.اقتصااددانروسای"،اساترومیلین"نیازاهمیاتاقتصااددر

موج(تحصی
آموزشوپرورشملیرادرسال1924موردبحثقراردادهاست.بهاینترتی(در30سالهاخیر
،ایننظریههمهجااشاعهیافتهاستکههزینههایآموزشیرابایدنوعیسرمایهگذاریبهحسااب

آوردکهبهقول"شولترز"و"بکر"ازمدهو سرمایهانسانیازآننا بردهاند.اصوالًاینواقعیات
رانتایدنادیدهگرفتکههزینههایآموزشیدرتما کشورهایجهانباهشادتافازایشیافتاهباه
طوریکهمتوسطحدود 6درصدازدرآمادملایناخاالصجهاانصارفتعلایموتربیاترسامی
میشود،اینرقمدرکشورهایپیشرفتهصانعتیحادود7درصادودرکشاورهایدرحاالتوساعه
درصداست.طتفآمارسازمانیونسکو،متوسطهزینههایآموزشیوپرورشیآمریکاادر

حدود5
درصددرآمدناخالصملیآنکشوروهزینههایآموزشایکشاورکاناادا

دهسالهاخیرهرساله7
هرساله8/5درصددرآمدناخالصملیآنکشوربودهاستی(parand & ahmadi, 2017
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دردهه)(1960افرادیمانندبکروشاولتزومینسار) & Schultz., 1970) & )Becker 1964
،(Mincerدرمطالعاتخودنشاندادندکهآموزش،ازطریفدستمزدنیارویکاار،باررویرشاد
اقتصادیاثرمیگذارد؛بهعتارتدیگر،آموزشنیرویکاربهشکلگیریرفتارهاایاجتمااعیکاه
منجربهبهتوداوضاعسیاسی،اجتماعیواقتصادیمایشاود،زمیناهساازسارمایهگاذاریداخلایو
یباشد .ایننیرویکاارآماوزشدیادهومتبصاصباهلحااظاجتمااعیبسایار
خارجیدرکشورم 
محتر شمردهشدهودستمزدباالتروآیندةشغلیباثتاتتریخواهندداشتی(Abbas &. Peck ،

 2008همچنینبایدخاطرنشانساختسرمایهگذاریبیشتردرآموزش،روندافزایشبهرهوریرا
تسهیلمیکند،چراکهسرمایهانسانییکیازکلیدیتریناجازایارتقاایبهارهوری–کاهباهنوبا 
خودمنجربهرشداقتصادیباالترمیشاود-مایباشاد).)Lucas, 1988)& ), Roomer, 1990
برایاولینباار Adam Smithی)1961دراثارمشاهورخاودبااعناوان"ثاروتملال"،بارنقاش
آموزشواهمیتیکاهسارمایه گاذاریدرایانخصاوصباررشاداقتصاادیداردتأکیادکارد.در
تدکراتاسمیت،مهارتهایتوسعهیافت نیرویکار،بهمنزل یکابازارسارمایهای،موجا(ارتقاا 
سااطحبهاارهوریتولیاادماایشااود.افاارادمتبصااصازتوانااائیتولیاادبیشااترینسااتتبااهدیگااران
برخوردارندودرفرآیندتولیدخالفارزشهایبیشتریمیباشند.همچنینمطالعاتنظری،رومارو
لوکات)(1992,Roomerو)،) Lucas,1988بارویکردیمتداوتازالگویرشدسولووسون
)(Swan،&-Solowسرمایهانسانیرابهعنوانیکمتغیردرونزاواردالگوهایرشدکردند.این
پژوهشگران،برنقشآموزشدرارتقایقابلیتنوآورییایادههاایجدیاد،محصاوالتجدیادو
فنآوریهایجدید)افرادونیزسازگاریبافانآوریهاایجدیادباهمنظاورسارعتببشایدنباه
توسعهتکنولوژیکتأکیدکردند .
ازآنجاکهآموزشیکیازاجزایابتداییسرمایهانسانیمیباشد،دربسیاریازمقااالتیکاهدر
زمینهرشدکارشدهاستچهارچوبمدهومیدرخصوصرابط آموزشورشادایجاادمایکناد.
روماروپیالومنگیاووماارتین)&. Mulligan, 1999) ،Roomer Pauli،& Mankiw,1992
)Martin &،اکبرمطالعاتتجربییکرابط مبتتبینرشدوآموزشرانشاانمایدهناد )1991

(Lauin(& Relse, 1992) & burro &.Luann،؛& ).) Other & Martin, 1992درحاالیکاه
دربرخیمطالعاتصورتگرفتهرابط بینتغییردرمتوسطسالهایدبیرستانیباهعناوانشااخص
سرمایهانسانی)ورشدضعیفنشاندادهشدهاست )& (Benhabib , 1994) Spiegel, ,2001
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(،ا&).)Pritchett,1994) & ( Islam,1995درمطالعاتاولیهسارمایهانساانیباهعناوانیاک
مدهو همگندرنظرگرفتهشدهاست؛امامطالعاتاخیربراهمیاتاناواعآماوزشدربباشهاای
مبتلفآموزشییابتدایی،دورهمتوسطه،دانشگاه)بررشاداقتصاادیتأکیاددارناد.افضالشاهید
فاروقوپوررحمانوسرور 
))Shied Farooq.Afzal & purr Rahman & sarwar, 2011درمطالعااهایبااهبررساای
همتستگیورابط علّیبینآموزشورشداقتصادیکشورپاکستانازطریفدادههایسریزماانی
پرداختند.آنهاازمتغیرتولیدناخالصداخلیواقعی،نیرویکار،سارمایهفیزیکایوآماوزشطای
سالهای)1970--71تا(2008-2009-استدادهکردهاند.درتبمینمعادلهازروشخودبازگشتیباا
وقدهتوزیعیی)ARDLاساتدادهنماودهوباهایاننتیجاهرسایدندکاهرابطا علّایمیاانآماوزشو
همچنینتما سطوحآموزشبارشداقتصادیوجوددارد.همچنیندرمیانتما سطوحآموزشای،
آموزشعالیاثربیشتریبررشداقتصادیداردوهمچنینرابط علّیازرشداقتصادیباهآماوزش
درسطحدبیرستانقاویتاراسات.درایانمطالعاهبیاانمایشاودکاهسارمایهگاذاریدرآماوزش
دانشگاهی،رشداقتصادیرادرآیندهتسهیلمیسازدواینکارمنجربهآموزشبیشاترودرنتیجاه
رشداقتصادیمیگردد)Ganegodage & Rambaldit, 2011) .درمطالعهایاثرسرمایهگاذاری
درآموزشوپرورشورشداقتصادیدرکشورساریالنکارابررسایکردناد.نتاایجایانمطالعاه
نشانداداثرسرمایهگذاریدرآموزشوپرورشبررشداقتصادیمبتتاستامااینوضعیتدر
کشورهایدرخالتوسعهپاییناست .
نتااایجتحقیااف(ZHANG & ZHUANG,2011)،درمااوردنقااشساارمایهانسااانیدررشااد
اقتصادیچینحاکیازآناستکهآموزشدرسطحدانشگاهنساتتباهآماوزشابتاداییودوره
متوسطهنقشموثرتریبررشداقتصادیداردوپیشنهاداینمطالهتوجهجدیبهمباار آموزشای
وهزینههاینظا آموزشیاست .

ی(Anyanwu. & Erhijakpo,2007درپژوهشیتحاتعناوانمباار آماوزشوثتاتناا 
مدارتدرآفریقابهبررسیتأثیرمبار دولتدرآموزشبارثتاتناا درمادارتپرداختاهاناد،
نتایجاینمطالعهنشاندادکهمبار دولتدرآموزشتأثیرمبتتومعناداریبرنررثتاتناا در
مقطعابتداییومتوسطهدارد .
ی( Bergh, & Frink،2004درمطالعهایباعنوانآموزشعالی:آیامبار دولتایناررثتات
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نا راافزایشمیدهد؟بهبررسیتأثیرمبار آموزشیرویثتاتناا داناشآماوزاندرآماوزش
عالیپرداختهاند.نتایجاینمطالعهحاکیازآناستکههزینههایعمومیرویآموزشابتاداییو
متوسطهبهطورمبتتبرنررثتتنا درآموزشعالیتأثیرگذاراست .

مطالعات داخلی:

درمطالعاتوبررسیهاییکهبررویعواملبهوجودآورندةرشاداقتصاادیصاورتگرفتاه،
کمتراز50درصدرشدرابهعواملاصلیتولیدیکار،سرمایه،زمین)وبقیهرابهعواملناشاناخته-
ایمانندتغییرتکنولوژی،افزایشبهرهوریوعاملپساماندنساتتدادهاناد.عامالکیدایمادثردر
فرآیندتولید،سرمای انسانیاستکهقابلتتیینبهوسیل عاملکارنیساتوباهنظارنمایرسادکاه
منتعیغیرازآموزشداشتهباشدیعمادزادهوبکتاش.)1392،نیرویانسانیآموزشدیدهواندیشه
اودرتوساعهوگساترشتکنولاوژیهااایتولیادباهعناوانپایااهومحاوراساسایپیشارفتورشااد
اقتصادیمعرفیمیشود.یالماسیوساهیلیوساپهرقارهبااقی))( Almasi & sohali & 02011

 .sepahban & ghorabi
عمادزاده،خوشاخالقوصادقیدرسال1389مطالعاهایدرماوردنقاشسارمای انساانیدر
رشداقتصادیانجا دادهاند.ایشانبابهکارگیریمدلارائهشدهتوسطرومر.پیلی Roomer,Puil,

)1995سعیکردندتاسهممبار آموزشوتحصیالتنیرویکااردرتولیادناخاالصداخلایرا
برآوردنمایند.ضری(هایبرآوردیکهکششهارانشاانمایدادناد،همگایدارایآماارههاایt
معنیداربودهاند.بهطوریکهیکدرصدافزایشدرتعدادنیرویشاغلمتبصصباه0,55درصاد
افزایشدرتولیدناخالصداخلیمنجرشدهوبدینترتی(مهمترینعاملمادثردرتولیادباهشامار
آمدهاست.یکدرصدافزایشعواملسرمای فیزیکیبهافازایش0,35درصاددرتولیادناخاالص
داخلیمنجرشدهاست،ویکدرصدافزایشدرنیرویکارغیرمتبصصبه0,32درصدافازایش
تولیدناخالصداخلیانجامیدهاست .
صالحی)) Salahi, 2002تحقیقیباعنواناثرسرمای انسانیبررشداقتصادیایرانانجاا داده
است.دراینتحقیفازشاخصهاییچوننررثتتنا ومبار آموزشیباهعناوانمتغیارسارمای 
بصص)درببشهایصانعت،

انسانیاستدادهکردهاست.سپسسهمسرمای انسانیینیرویکارمت
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خدماتوکشاورزیرابرآوردنمودهکهبهترتی(با0,52،0,48و0,26بهدستآمدهاست.
نیلیوندیسی) (Neely & Nafisi,2001درمطالعهایبهبررسیرابط سارمایهانساانیورشاد
اقتصادی،بادرنظرگرفتنتوزیعآموزش،بهمیزانپراکندگیسالهاایتحصایلدرباینشااغالن،

دراقتصادایرانطیدورة1345-1379پرداختهاند.نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکهباافزایش
پراکندگیسالهایتحصیلشاغالن،رشداقتصادیکاهشپیادامایکناد؛لاذاتمرکازبارارتقاای
سطحتحصیلیشاغالندرسطوحابتداییوراهنماییبهجایآموزشعالی،منجربهافازایشرشاد
اقتصادیخواهدشد.
کیمجاییومعمارزاده) (Komijaei & Memarzadhe,2000بهبررسیاهمیتکیدیتنیروی
انسانیوتحقیفوتوسعهدررشداقتصادیایرانطیدورة1388-1389انجا پرداختهاناد.درایان
تحقیف،ضمنبیانیکیازمدلهایرشاداقتصاادیدرونزایعنایمادلرشادبااتغییاردرونزایای
تکنولوژیمدلرومر)( Roomer,2011مدلیبرایرشداقتصادیایرانطراحایوبارآوردشاده
است.سپستأثیرمبتتنیرویکار،سرمای انسانی،سرمای فیزیکی،درآمدهایحاصلازصاادرات
ندت،تأثیرمندیتور ومتغیرمجاازیمرباوتباهانقاالباساالمیآزماونشادهاسات.الماسایو
جمشیدینژاد ) (Alamsi& Jamshedinejad, 2013اثارآماوزشباررشاداقتصاادیایاراندر
سالهای-1389-1350رابررسیکردهاند.آنانبراینشاندادناثرآموزشبررشداقتصادیایران
دربعدنظریازمدللوکاتاستدادهنمودهاندودرمطالع کاربردی،ازمیانگینسالهایآماوزش
نیرویکارشاغلبهعنوانشاخصآموزشوسرمای انسانیاستدادهکردهوبهایننتیجهرسیدهاناد
کهآموزشتأثیرمبتتومعناداربررشداقتصادیایراندرطولدورةموردبررسایدارد.هوشامند
وشعتانیوذبیحی) (Hoshmand & sha bani &zabehi ,2010درمطالعهاینقاشسارمای 
انسانیدررشداقتصادیایرانبااستدادهازالگویخودبازگشاتبااوقداههاایتاوزیعیی1)ARDL
طایدوره1385-89بررسایکارده اناد.بادینمنظاور،ازمادل،پیالرومارومنسار ) Mencius
&(PauliRoomerی2)MRWکهدرخصوصسرمایهانسانیارائهدادهاناد،اساتدادهکاردهاناد.در
اینتحقیف،ازمتوسطسالهایتحصیلبهعنوانشاخصسرمای انسانیاساتدادهشادهاسات.نتاایج

________________________________________________________________
1- Auto Regressive Distributed Lag.
2- Mankiw-Roomer-Weil.
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اینمطالعهبیانگرآناستکهدرکوتاهمدتوبلندمدتکششتولیدنساتتباهسارمای انساانیاز
کششتولیدنستتبهسرمای فیزیکایبباشدولتایوخصوصایبیشاتراسات.مهادویوناادری
)(Mahdavi &Naderian,2015بهبررسیرابطهعلیّتباینسارمایهانساانیورشاداقتصاادیدر
اقتصادایرانبااستدادهازروشتصحیحخطایبرداریطیدوره1340-1380مایپردازناد.نتاایج
نشانمیدهدکهیکرابطهدوطرفهبینسرمایهانسانیورشداقتصادیبدونندتدرکوتااهمادت
وبلندمدتبرقراراست؛امارابطهکوتاهمدتیبینرشداقتصادیوسرمایهانسانیمشاهدهنمیشود.
درحالی کهاینرابطهدربلندمدتبهصورتدوطرفهبرقراراست.بهبیاندیگرسرمایهانسانیبرای
کلاقتصاددرکوتاهمدتکاالییمصرفیودربلندمدتبهکاالییسرمایهایتتدیلمیشود .
الماسیوسپهرقارهبااقیوساهیلی)(Almasi &Sepehre Ghrabaghe & Soheli,2011در
مطالعهایبهبررسیآثارسرمایهگذاریدرآموزشعالیبررشداقتصادیایارانطایدوره-1384
1350پرداختند.دراینمطالعهازالگوهایرشددرونزابارایکمّایساازیارتتااتباینمتغیرهاایتأثیرگذاربررشداقتصادیمورداستدادهقرارگرفتهوبااستدادهازروشهمگرایایپانجمرحلاهای
یوهانسنبرآوردشدهاست.درمدلرشددرونزایمورداستدادهدرایانپاژوهش،رشاداقتصاادی
ایرانبهعنوانمتغیریدرونزااستکهتابعیازسرمایهگذاریدرنیارویانساانی،سارمایهگاذاری
فیزیکیوبادهیهاایخاارجیمای باشاد.پیاروزیانقاالباساالمیوجنااتحمیلای،باهعناوان
متغیرهایموهومیدراینمدللحاظشدهاست.نتایجمطالعهنشانمایدهادکاهدربلندمادتاثار
افزایشسرمایههایانسانیوافزایشانتاشتسرمایههایفیزیکیباررشاداقتصاادیایارانمبتاتو
معنیدارواثرافزایشبدهیهایخارجیبررشداقتصادیدرایرانمندیومعنیداراسات.عاالوه
برایندراینراستانتاایجپاژوهشجنتایمشاکاتیوهمکاارانی)1390نشااندادکاهرشادهزینا 
آموزشبرسرمایهانسانیورشداقتصادیاثرمبتتدارد.افزایش50درصادیهزیناهآماوزشدر
دورهاول3/81درصدسرمایهانسانیراافزایشدادهوبهمیزان5/8درصدبهرشداقتصادیافزوده
است.دردورةدو بهترتی(5/4درصدو7/3درصدسرمای انسانیورشاداقتصاادیراافازایش
دادهاست.بررسیواندازهگیریاثراتسرمایهگذاریدرآموزشبررویسرمایهانساانیورشاد
اقتصادییکیازمطال(بحثانگیزعلماقتصاداست .
براساااتمطالعاااتتجرباایداخلاایوخااارجیماایتااوانبیااانداشااتساارمایهگااذاریدر
آموزشوپرورشنقشتعیینکنندهبررشداقتصادیدارد.همچنینمطالعاتمتعددیدرخصاوص
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عواملتعیینکنندهرشداقتصادیدرکشورهایدرحاالتوساعهصاورتگرفتاهاساتامااتااکنون
مطالعاتجامعیدرخصوصسرمایهگذاریدرهریکازدورههاایآموزشایباررشاداقتصاادی
اینگروهازکشورهاصورتنگرفتهاست.لذاتدااوتایانمطالعاهبااساایرمطالعااتانجاا شاده
تمرکزبرنقشسرمایهگذاریدردورههایآموزشیقتلازآموزشعاالییابتادایی،دبیرساتان)بار
میباشد .
رشداقتصادیدرکشورهایمنتب(درحالتوسعهطیدوره1998-ا 2010-

مبانی نظری:
وضعیت هزینههای آموزشی در کشورهای مورد مطالعه

ابتدادرایان بباشبارایرسایدنباهیاکتصاویرکلایازوضاعیتهزینا ههاایآموزشایدر
کشورهایموردمطالعهدرجدولی)1بهبررسیوضعیتشاخصهزینههایآموزشیدورهابتدایی
وسپسدبیرستاندراینکشورهاخواهیمپرداخت .

جدول ( :)1مقایسه آماری هزینههای آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان در کشورهای منتخب درحالتوسعه
میانگین انحراف استاندارد مینیمم ماکزیمم
24.36
6.27
4.17
12.97
PRI
48.32
7.46
10.34
17.13
SEC
مأخذ :محاسبات تحقیق ( PRIمعرف هزینههای آموزشی مقطع ابتدایی (درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه) و  SECمعرف هزینههای آموزشی
مقطع دبیرستان (درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه) میباشد).

بنابهتأکیدمدلهایرشددرونزا،سرمایهگذاریدرآموزشوپرورشویابهطاورکلیسارمایه
انسانیاهمیتفراوانیدرفراینددستیابیبهرشدوتوساعهدارد.آماوزشموجا(افازایشسارمایه
انسانیونیرویمتبصص،تولیددانش،تدکروفناوریدرجامعه،رشادوافازایشبهارهوریکال
عواملتولید،بهتودرقابتپذیریدرسطحملیوبینالمللی،رشداقتصادیمستمروباثتاات،بهتاود
همانگونهکهدرجدولی)1مشااهدهمایشاود،
استاندارهایزندگیونهایتاًتسریعتوسعهمیشود .
میانگینسهمهزینههایآموزشیازتولیدناخاالصداخلایسارانهدردورهابتاداییودبیرساتانباه
ترتی(برابربا12,97و17,13درصدمیباشدکاهمیاانگینایانمتغیاردردورةدبیرساتانبیشاتراز
دورةابتداییاست .
همچنینازمالحظهنموداری)1مشبصاست،کهسهمهزینههاایآموزشایازتولیادناخاالص
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داخلیسرانهدردورهدبیرستانباالترازسهمهزینههایآموزشیازتولیدناخالصداخلیسارانهدر
دورهابتداییمیباشد .


نمودار ( :)1مقایسه سهم هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره دبیرستان ( )secو ابتدایی ()pri
مأخذ :محاسبات تحقیق

حالبهبررسیروندرشداقتصادیوهزینههایآموزشیدردومقطاعابتاداییودبیرساتاندر
کشورهایموردمطالعهمیپردازیم.باتوجهبهنموداری)2وی)3روندسهمهزینههاایآموزشایدر
مقطعابتداییودبیرستانمبتتاست؛یعنیباافزایشهزینههاایآموزشایدرایاندومقطاع،رشاد
اقتصادینیزافزایشمییابد.درسال 2009بهدلیالناررپاایینرشاداقتصاادیکشاورشایلی ی-6
درصد)میانگینرشداقتصادیکشورهاکاهشیافتهومندیشدهاست .
دراداماهجهاتتحلیاالدقیافتاارآمااری،متوساطرشااداقتصاادیکشااورهایماوردمطالعااهو
هزینه هایآموزشیدردورةابتداییودبیرساتانیباهصاورتدرصادیازتولیادناخاالصداخلای

سرانه)بهصورتتدکیکدردورهموردمطالعهدرجدولی)2خالصهشدهاست .
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نمودار ( :)2مقایسه روند هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره ابتدایی ( )priو رشد اقتصادی
مأخذ :محاسبات تحقیق

نمودار ( :)3مقایسه روند هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره دبیرستان ( )secو رشد اقتصادی
مأخذ :محاسبات تحقیق
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جدول ( :)2رشد اقتصادی ،هزینههای آموزشی در کشورهای درحالتوسعه طی دوره 2015-2005

متغیرها
کشورها
ایران
بلغارستان
پرو
رومانی
تایلند
ترکیه
تونس
مالزی
آرژانتین
برزیل
شیلی
مکزیک

رشد

متوسط هزینههای آموزشی دوره ابتدایی

متوسط هزینههای آموزشی دوره دبیرستان

اقتصادی

(درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)

(درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)

4.41
4.16
4.65
3.11
3.26
3.52
4.60
4.16
3.48
3.15
3.53
2.58

12.98
18.92
7.13
13.68
17.89
11.18
16.75
14.43
3.48
14.05
14.13
13.64

15
19.77
9.61
15.29
13.52
9.79
22.96
20.39
19.78
13.78
15
15.10
مأخذ :محاسبات تحقیق

باتوجهبهجدولی) 2کشورهایپارووتاونسبیشاترینمیاانگینرشاداقتصاادیراطایدوره
1998--2010دارند.متوسطهزینه هاایآموزشایدردورهابتاداییودبیرساتاندرکشاورپاروباه
ترتی(برابربا7,13و9,61میباشدکهنستتبههزینههایآموزشیسایرکشورهایماوردمطالعاه
باشد.ازآنجاییکهمتغیررشداقتصادیازعواملزیادیتاأثیرمایپاذیرد؛بناابراینمایتاوان

کممی
گدتکهعلترشدباالیاقتصادیاینکشورسایرعواملمدثربررشداقتصادیمیباشد.هرچناد
کهقسمتیازرشداقتصادیازآموزشنیرویانسانیوسرمایهانسانیاینکشاورتاأثیرمایپاذیرد.
کشورتونسعالوهبرنرربااالیرشاداقتصاادیطایدورهماوردمطالعاه،ازمتوساطهزینا ههاای
آموزشیدورهابتداییودبیرستانباالیینیزبرخورداراست .
باتوجهبهنموداری)4روندهزینههایآموزشیدردورهدبیرستانباارشاداقتصاادیدرکشاور
پروهمسوترازهزینههایآموزشیدردورهابتداییورشداقتصادیاست .
باتوجهبهنموداری)5کامالًمشهوداستکهروندهزیناههاایآموزشایدردودورهابتاداییو
دبیرستانورشداقتصادیدرکشورتونسصعودیودریکجهتمیباشد.


تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی...

215

نمودار ( :)4مقایسه روند هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره ابتدایی ( )priو دبیرستان ( )secو
رشد اقتصادی ( )growthکشور پرو
مأخذ :محاسبات تحقیق

نمودار ( :)5مقایسه روند هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه
در دوره ابتدایی ( )priو دبیرستان ( )secو رشد اقتصادی ( )growthکشور تونس
مأخذ :محاسبات تحقیق
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نمودار ( :)6مقایسه روند هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره ابتدایی ( )priو دبیرستان ( )secو
رشد اقتصادی ( )growthکشور ایران
مأخذ :محاسبات تحقیق

باتوجهبهجدولی،)2کشورایرانبامیانگینرشداقتصادی4,41ازرشاداقتصاادیبااالییدر
میانکشورهایموردمطالعهبرخورداراست،متوسطهزینههایآموزشیدورهابتاداییودبیرساتان

یبهصورتدرصدیازتولیدناخالصداخلیسرانه)نیازنساتتباهدیگارکشاورهایگاروهماورد
بررسیباالمیباشد.نموداری)6بیانگرایناستکهدراقتصادایارانهزیناههاایآموزشایدردوره
دبیرستانبیشترازهزینه هایآموزشایدردورهابتاداییاساتوازطارفدیگاررونادهزینا ههاای
آموزشیدردودورهبارشداقتصادیمبتتوهمسواست.

مدل مبتنی بر سرمایه انسانی

رومروجیمز))Roomer ,Jemez, 1995مطالعهایجهتبررسینقشسرمایهانسانیدررشاد
اقتصادیژاپنوباااساتدادهازاطالعااتدورةزماانی01991-1970-انجاا دادهاسات.طتافایان
مطالعهتابعتولیددرفر کلیبهشکلزیراست:

یY  f ( K , L, HK ) )1
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کهدرآن :
، Yتولیدناخالصداخلی، L -اشتغال، K -سرمایهفیزیکی، HK -سرمایهانسانی 
وشاخصهایسرمایهانسانیبهکارگرفتهشدهدرتابعتولیدوی،عتارتنداز :
EDU
،متوسطسالهایتحصیلدرسطوحعالیضربدرتعدادشاغالن 


، HKAمجموعمبار آموزشی 
دراینمطالعهازمبار آموزشیبهعنوانمعیارکیدیتآموزشیاستدادهکردهوبابیااناینکاه
عواملگوناگونیمبلاندازهکالت،کیدیتاستاد،زمین آموزشیاولیا،همگیکیدیتآماوزشرا
تحتتأثیرقرارمیدهند؛ضمنبهرسمیتشناختنآنهاا،کیدیاتآموزشایرامحادودباهمباار 
آموزشمیکند.تابعتولیددرمطالعهفوقالذکر،تابعکاب-داگالتبودهوبافرضبازدهیثابت
نستتبهمقیات،بهصورتزیرتعریفشدهاست:
ی)2

 ، 

Y  AK  L HK 

و  کششتولیدیهریکازنهادههااست .

درمرحلهبعد،باگرفتنلگاریتمازدوسمت،تابعکاب-داگالتبهمعادل قابالبارآوردزیار
میرسد:

LnY  LnA   LnK   LnL   LnHK  

ی )3
سااااپس،بااااابااااه

کارگیریاینتابعدراشاکالزیار،ساهمتحصایالتنیارویکااروساهممباار آموزشایراباه
صورتمستقلوجداگانهبرآوردکردهاست:
ی  )4

ی )5

LnY  LnA   LnK   LnL   LnEDU  

 LnY  LnA   LnK   LnL   LnHKA  

گذاریدرآموزشوپارورشباررشاد

مدلبرآوردیدرمطالع حاضرجهتبررسیاثرسرمایه
اقتصادیکشورهایدرحالتوسعه،مدلی)5-4میباشد .
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 .2-3متغیرهای مدل

متغیرهایمدلدرجدولزیربیانشدهاند :


جدول ( :)3متغیرهای مورد استفاده در مدل ،تعاریف ،منابع آماری
منبع

متغیر

تعریف

LPRI
LSEC

لگاریتم انباشت هزینههای آموزشی در مقطع ابتدایی

Barro & Lee

لگاریتم انباشت هزینههای آموزشی در مقطع دبیرستان

Barro & Lee

لگاریتم موجودی سرمایه

LK

WDI

LL

لگاریتم نیروی کار

WDI

LGDP

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

WDI

برآورد مدل:

نتایجحاصلازاینآزمونهابرایمدلموردبررسیبرایگروهکشاوراصالیدرجادولی)4
قرارگرفتهاست .

مدلآزمون

آزمون
Hausman

جدول ( :)4نتایج آزمونها برای کشورهای منتخب درحالتوسعه
آزمون F-ANOVA

H 0e

H 0d

H 0c

H 0b

H 0a

21/11
9/61
25/51
11/73
45/36
5/34
مدل ()8-4
()0/00
()0/09
()0/00
()0/00
()0/00( )0/25
مأخذ :محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز معرف  p-valueو دیگری مقدار آماره مربوط به آزمونهای مورد نظر)


نتایجحاصلازآزمونهاسمنبرایمدلموردنظرنشاندهندهعد ردفرضایهصادراساتکاه
نشاندهندهوجوداثراتتصادفیمیباشد؛بنابراینالگوهاابایادباهروشاثاراتتصاادفیبارآورد
گردد.همچنینبراساتنتایجحاصلازآزمونانوا،فروضاینآزماوندرناحیاهردفاروضصادر
قرارگرفتهکهباتوجهبهمطال(عنوانشدهدرمورداینفاروضوجاوددادههاایتاابلوییازناوع
فردوزمانبرایمدلموردنظرتأییدمیگردد .

لذاباتوجهبهنتایجفوق،روشبرآورددراینگروهازکشورهااثاراتتصاادفیازناوعفاردو
زمانخواهدبود .
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جدول ( :)5نتایج تخمین
Prob
0.0000

t-Statistic
4.48

Std. Error
0.62

Coefficient
2.76

Variable
C

0.0002

3.88

0.04

0.17

LPRI

0.0000
0.0000
0.0000

8.70
9.88
5.38

0.02
0.04
0.05

0.22
0.43
0.25

LSEC
LK
LL

Sample

0.94

R-squared

1998-2010
12
0.0000

Cross-section
included
606.99
)Prob(F-statistic
مأخذ :یافتههای تحقیق
0.93

Adjusted R- squared
F-statistic

همانگونهکهمشاهدهمیشاودتماامیضارای(متغیرهاایالگاودرساطحاطمیناان99درصاد
معنادارهستندوعالمتمتغیرهابامتاحاثنظاریهامخاوانیدارد.عاالوهبارایانآماارهFبیاانگر
معناداریکلرگرسیوناست.همچنینمقدارآماارةR2متاینآناساتکاهبارازشمادلدرحاد
مطلوبیقراردارد.ازنتایجبرآوردمعادلهتولید،نتایجزیربهصورتتدصیلیقابلتشبیصاست :

اثر مخارج آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان:

مطابفجدولی،)5ضری(مبار آموزشیدرمقطعابتداییودبیرستانمبتتوازنظارآمااری
معنادارمیباشد.ضری(اینمتغیرهاحاکیازنقشتأثیرگذارمباار آموزشایوآماوزشنیاروی
کاربرافزایشبهرهوریومیزانتولیدودرنتیجهرشداقتصادیمیباشد.ایننتیجهدقیقاٌدرراستای
تأییدنقشمبتتومعنادارسرمایهانسانیدرمدلهایرشداقتصادیدرونزاستکاهبارایاقتصااد
کشااورهایدرحااالتوسااعهنیاازتأییاادماایگااردد.همااانطااورکااهدرمطالعاااتقتلاایتوسااطسااایر
پژوهشگرانتأکیدشد،باسرمایهگذاریآموزشوپرورشدرایانمقااطعسارمایهانساانیافازایش
می یابد.باالتربودنسرمایهانسانیبهمعنایتواناییبیشترنیارویکااروامکاانباهکاارگیریفان-
آوریهایجدیدوبهطورخالصه،بهرهوریباالترنیرویکاراسات؛بناابراین،هارانادازهمباار 
آموزشودرنتیجهسرمایهگذاریآموزشوپرورشبیشترباشد،موجودیسارمایهانساانیبااالتر،و
رشداقتصادیباالترخواهدبود .
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تأثیر آموزشوپرورش بر توسعه و نوسازی اقتصاد کشورهای درحالتوسعه

خصوصدرقارههایآسایاوافریقااوامریکاا

پسازجناجهانیدو بسیاریازدولتهابه
براینشدندکهباهلحااظاهمیاتوتاأثیرآماوزشوپارورشباررشاداقتصاادیدرایانبباش
ساارمایهگااذاریکننااد.اغلاا(برنامااهریاازانآموزشاایدرجهااانمعتقدناادکااهنیاارویانسااانی
آموختههراندازههمکهگرانباشدبازدهاقتصادیهزینهآنراجترانمیساازد؛ازایانرو

دانش
سرمایهگذاریدرآموزشوپرورشکامالًتولیدیومستقیماًبهحالتوسعهاقتصاادملایساودمند
میباشد،ولیتما سطوحتحصیلبهیکاندازهبازدهاقتصادینداردوارزشتولیدیرشتههاای
تهاایآموزشایمطارح
مبتلفهمدرهمهجابهیاکمیازاننیسات.لاذادراینجاامساالهاولویا 
میشود.الز بهیادآوریاستکهافزونبرآماوزشوپارورشرسامیآماوزشوپارورشضامن
خدمتوبازآموزییآموزشپیگیر،حینخدمتو)....همدارایسودمندیهاایاقتصاادی
است.ازآنجاکهنرربازدهاجتماعیآماوزشابتادائیبیشاترازآماوزشمتوساطهوعاالیاسات.
آموزشابتدائیبرایسرمایهگذاریدراولویتقراردارد.گدتنیاستکهمیانسرمایهگاذاریدر
آموزشوپرورشورشداقتصادیرابطاهایمساتقیماساتواراساتازایانرونتیجاهمایگیاریمکاه
دولتهایجهانبهویژهکشورهایدرحالتوسعهبایدهزینههایمربوطهبهآماوزشوپارورشرادر
گذاریهابهحسابآورنداینسرمایهگذاریهابایاددرحادتعاادلباشادتاانیاروی

شمارسرمایه
دانش آموختهبانیازهایضروریهماهناباشدومسالهفرارمغزهاهمپیشنیاید.بارایارزیاابی
آموزشوپرورشبهعنوانسرمایهگذاریبایدافزایشمهارتهاوداناشنیارویتحصایلکاردهو
بهرهورینیرویکاررانیزدرنظرداشتهباشد .
درنتیجهبهتود 

نتیجهگیری و پیشنهادها

بدونتردیدمیتوانگدتیکیازمحورهایاصلیرشدوتوسعهاقتصادی،آماوزشوپارورش
است.حتیبرخیعقیدهدارنادکاهتکامالایانبباشاساتکاهموجا(تکامالساایربباشهاا
میگردد.رشداقتصادیعالوهبارع وامالتولیادیکااروسارمایه)باهبهتاودکیدیاتنیارویکاار،

پیشرفتفنیدرتکنولوژی،صرفهجوییهایناشیازمقیات،تبصیصمطلوبترمناابعونهایتااًباه
آموزش وپرورشنیزبستگیدارد.فعالیتنظاا آموزشایدرکشاورهایمبتلافباهیاکجریاان
عادیومستمرتتدیلشدهاستکهدرسطحخردوکالنکمترموردسدالقرارمیگیارد.اماروزه
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اثراتاقتصادیآموزشاهمیتبسیارییافتهاست؛زیرااکنونمسلمشدهکهارتتاتبسیارنزدیکای
بینتحصیالتودرآمدافرادوجوددارد.بهاینمعنیکهافرادتحصیلکرده،درشرایطمساوی،از
درآمدباالتریبهرهمندمیشوند.آموزشبیشتر،مهارتهایباالتریرادرافرادبهوجودمایآورد،
کهاینمهارتهاموج(تولیدکاالهااوخادماتبیشاتریمایشاود.ایانفرآینادازساوییارتقاا 
درآمدتولیدکنندهورفاهکنندهوازدیگرسو،تولیدناخالصداخلیبیشتروتسریعرشداقتصاادی
رادرپیدارد .
اینمطالعهبهبررسیاثرسارمایهگاذاریدرآماوزشوپارورشباررشاداقتصاادیکشاورهای
درحالتوسعهمنتب(طیدوره)2005-2015میپردازد.درمجموعنتایجحاصلازایانپاژوهش
گذاریدرآموزشوپرورشبررشاداقتصاادیکشاورهایدرحاالتوساعه


دهد،اثرسرمایه
نشانمی
منتب(مبتتومعناداراست؛وپایینباودنهزیناههاایآموزشایودرنتیجاهنادیادهگارفتنتاأثیر
آموزشوتربیتنیرویانسانیمااهر،ازمهام تارینعوامالپاایینباودنساطحرشاداقتصاادیدر
کشورهایدرحالتوسعهاست؛بنابراینشایستهاستکهبااتوجاهباهجمعیاتروزافازونجاواندر
کشورهایدرحالتوسعهازیکسوونیازمتر اینکشورهابهرشدوافزایشتولیدازسویدیگر،
توجهجدیبهارتقا سطحوکیدیتآموزشصورتگیرد.دراینراستاتوصیههایسیاساتیذیال
پیشنهادمیگردد:
ارتقایسطحکاراییوقابلیتنیرویکارازطریفآموزشنیرویانسانی.
استدادهازتکنولوژیهایجدیدجهتافزایشکیدیتآموزشنیارویانساانیودرنتیجاهرشاد
اقتصادی.
افزایشهزینههایآموزشیدرمقطعابتداییودبیرستانباهعناواناولاینگاا سارمایهگاذاری
بلندمدتدرنیرویانسانی .
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