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 بررسی تأثیرات آموزش بر اقتصادعنوان: 

 افشین حاتمی نویسنده :  سوسن قربانی ،

Susan.ghorbani4477@gmail.com 

 

 

 

 

 

          چکیده :

براقتصاد کشور ها آموزش سعی دارد که ارتباط بین آموزش واقتصاد را بررسی نماید وتأثیرات  این مقاله 

را مورد ارزیابی قرار دهد به همین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد را ارائه می دهد وآنگاه اقتصاد آموزش را 

توضیح می دهد .بعد ازبیان رابطه بین آموزش واقتصاد مطالعات تجربی را که مشخص کننده ی تأثیرات 

ع آموزش اقتصاد را برمی شمارد .در این مقاله مثبت آموزش براقتصاد است  را عنوان می نماید ومناف

سعی شده حضور آموزش در اقتصاد مشخص شود وهمچنین سازوکارهای تأثیر آموزش براقتصاد نیز 

بررسی شود ودر نهایت به این نتیجه برسد که اقتصاد اموزش خود یکی از دانش های بین رشته ای است 

ر براقتصاد ایجاد نموده است وآموزش را به عنوان که تحوالت عمیقی را در بحث عوامل تأثیر گذا

 مهمترین عامل تأثیر گذار بر اقتصاد معرفی نماید .

 : اقتصاد،آموزش،اقتصاد آموزشکلمات کلیدی

 

 مقدمه :

موضوع از آنجا مشخص می  آموزش یکی از مهم ترین مفاهیم در زندگی بشر امروزه می باشد .اهمیت این

یم بر روی بیشتر ارکان زندگی بشر دارد . امروزه از هر بعدی به زندگی شود که ،آموزش تأثیر مستق

انسان نگریسته شود،برای موفقیت در آن بعد،رد پای آموزش دیده می شود . انسان همواره در رابطه با 

نیازهای طبیعی ونا محدودش با مسئله کمیابی مواجهه است ،برای مقابله با این معزل ناگزیر به الویت 

نیازهایش است.به این معنا که نیازهای انسان همواره بیش از منابع مالی افراد می باشد .پس بندی 

بنابراین افراد مجبور می شوند بین نیازها الویت بندی کنند و آنهایی را که مهم تر می باشند اول تأمین 

قی است که به ( همان طور که مشخص است بشر به دنبال راه حل منط3131نمایند )ابوالقاسم نادری 

گونه ای رفتار نماید تا تخصیص منابع ،)مالی ،غیر مالی (به درستی انجام گیرد . در این میان مسئله ای 

که مهمتر می باشد مسئله سودمند تربودن نیازهاست فرد باید تشخیص دهد که کدام نیاز سودمند 

 تراست و آن نیاز را به عنوان نیاز اول معرفی نماید.
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نیازهای مهم بشر تلقی شده  دوران گذشته آموزش از امور مورد توجه بشر بوده است وجزءهمواره از 

است مشاهدات تجربی حاکی از این امر است که امروزه بیشتر مؤسسات و وزارتخانه ها وهمچنین خانواده 

ها میزان قابل توجهی از بودجه خود رابه آموزش)رسمی ،غیر رسمی ( کارکنان اختصاص می دهند 

ودلیل این امر را سود مندی آن می دانند. از آنجایی که اقتصاد عامل مهم پیشرفت یک کشور محسوب .

می شود  ضرورت دارد راههای اصلی رسیدن به این پیشرفت  توسط اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد 

سال های  تحقیقات دنیسون در امریکا طیرابطه انجام گرفته است از جمله تحقیقات وسیعی نیز در این 

 و.............  3133،نادری 3631، هیکس3699، نلسون وفلیپ3691

سؤال اصلی که در اینجا مطرح می باشد این است که آموزش چه تأثیری بررشد اقتصادی دارد واین تأثیر 

را چگونه براقتصاد می گذارد در این مقاله سعی شده تا حدودی به این مهم بپردازد وبا بهره گیری از 

 .ب ،مقاالت و تحقیقات ازقبل انجام گرفته مطالبی را گرد آوری نماید کتا

 علم اقتصاد:

همانطور که گفته شد تعداد نیازهای انسان در مقایسه با میزان منابع بسیار محدودتر می باشدوانسان 

 این با همقابل همواره به دنبال راه چاره ای برای هماهنگ  کردن این دو مسئله می باشد. بنابراین برای

 مالی منابع از بیش همواره انسان نیازهای که معنا این است به نیازهایش بندی اولویت به ناگزیر معزل

 می مهم تر که را وآنهایی کنند بندی اولویت نیازها بین شوند می مجبور افراد پس بنابراین میباشد افراد

نادری ). شود می گفته اقتصاد مالی علم منابع رفتارتخصیص یعنی رفتار این به .نماید تامین اول باشند

3131  ). 

 خود اینکه ودیگر است چه جایگاهی دارای آموزش ،نیازها بندی طبقه در که است این شده مطرح مسئله

 .شود بندی والویت بندی باید طبقه که است دارای سطوحی نیز آموزش

 اقتصاد آموزش:

 .رفتار تخصیص منابع در آموزش وفعالیتهای آموزشی می پردازدبنا به تعریف، اقتصاد آموزش به مطالعه 

 های مختلفیصورت به تواندمی و است نظری اقتصاد ازمهمی شاخه آموزش اقتصاد( 3131)نادری 

 نیز و آموزشی، موسسات و هابه فعالیت منابع تخصیص چگونگی آموزش، اقتصاد مثال برای. شود تعریف

 این (3139)جونز،جی.دهدمی قرار مطالعه مورد را جامعه و به افراد آن از حاصل نتایج و فواید بررسی

اقتصادی  ویژه اهداف نیاز مورد آموزشی ریزی برنامه و انسانی منابع مطالعه اقتصاد همچنینعلمی رشته

 از اساسا. گیردبرمی در را رشد اقتصادی و آموزشی هایسیستم مصارف و منابع گذاری، سرمایه با مرتبط

 آموزشی هایسیستم اقتصادی هایجنبه به دیگر سوی از و اقتصادی آموزش ارزش تحلیل به سو یک

 و کار، استخدام نیروی شغلی ساختار مانند هاپدیده برخی آموزشی تاثیرات به همچنین .پردازدمی

 توزیع الملل،بین تجارت الگوهای نیروی کار، المللی بین و داخلی مهاجرت مدیریت، ارتقای هایروش

 توجه اقتصادی رشد دورنمای مهمتر همه از و درآمد جاری اندازپس به میل افراد، درآمد

 انتخاب چگونگی بررسی صورت به تواندمی آموزش اقتصاد بنابراین، (3133)متوسلی،آهنجیان .دارد

 ها،مهارت تولیدی کمیاب، منابع کارگیری به در پول، از استفاده بدون یا با استفاده و جامعه،یا انسان و
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 و افراد میان در آینده، و حال در آنها توزیع و زمانی معین، دوره یک دررسمی آموزش در نهادها، ها،ایده

 می مربوط آموزش به انسان نیازهای ازتامین  بخشی مسلما .شود تعریف مختلف اجتماعی هایگروه

 تخصیص منابع رو همین از یابد می اختصاص آموزش به منابع از توجهی قابل ارتباط سهم این در.شود

 پید ا توجهی درخور علمی رفتار اهمیت این ومطالعه یافته ای ویژه وجایگاه منزلت آموزشی فعالیتهای در

 کرده.

 و ضوابط اصطالحات،تقریبا تمامی و است اقتصاد علم هایشاخه ترین مهم از یکی آموزش اقتصاد 

 وابسته مطالعات در مشابه صورت به روند،می کار اقتصادی به هایپدیده تحلیل در که تحقیق هایروش

 را آموزش اقتصاد علم شولتز تیودور ،3691دهه در .گیرندمی قرار استفاده نیز مورد آموزش اقتصاد به

 گذاریسرمایه خود روی بر کننده مصرف و کننده تولید عنوان به که مردم بود معتقد و داد ترویج

 نیز انسانی نیروی در گذاری سرمایه ترینبزرگ. دهند افزایش را خود هایتوانایی ترتیب اینبه کنند تامی

 رفت،می شمار به فرض یک تنها تولید وریو بهره آموزش بین ارتباط زمانی که حالی در. است آموزش

 که شده تغییراتی متحمل جهان اقتصاد. داریم دست در قضیه این برای ثبات کافی دالیل ما امروزه

 ظرفیت شدن، و جهانی تغییرات تکنولوژیک. است داده قرار اقتصادی توسعه مرکز در را سرمایه انسانی

 .است داده افزایش تغییرات به پاسخ سریع و بیشتر فنی دانش کسب برای را انسانی سرمایه

 رابطه اقتصاد و آموزش:

 وپرورش آموزش بین که رابطه رسیدند نتیجه این وبه کردند بررسی را وآموزش اقتصاد تاثیر دانان اقتصاد

 اقتصاد،برساند یاری اقتصادی توسعه به بتواند آموزشی نظام یک است اگر متقابل یا ای چرخه واقتصاد

 خواهد تبدیل ونهایتا برتروکامل پیشرو نظام به را آن وپرورش ازآموزش پشتیبانی با نیز،توسعه یافته

 جامعه مردم وخوشبختی رفاه رود پیش خود مسیرتکاملی در همچنان ای چرخه ی رابطه این اگر.کرد

 سطح کالن ها گذاری بیش ترسرمایه که است مهم ارتباط آنقدراین .بود خواهد پیش بینی مقابل فرض

 (3139)لطفیاست.  یافته اختصاص آموزش مسئله به پیشرفته درکشورهای

 و پیشرفت هاانسان رفاه به منجر درکل که هستند انسانی هایفعالیتهمانطور که مشخص است این  

 اعضای خود آموزشی اهداف به برای رسیدن را منابعی جامعه، اقتصاد که حالی در .شوندکشور می یک

 سطوح و نیازها انواع به تا کندمی کمک اقتصاد و جامعه به نوبه خود، به آموزشی سیستم کند،می فراهم

 یابد. دست سازی اقتصادمدرنیزه و اجتماعی -فرهنگی تغییرات فرآیند در خود نیاز مورد انسانینیروی 

 کسب دنبال به فرد هر کند،می را تضمین جامعه اجتماعی و اقتصادی ،حرکت آموزش که همچنان

 درواقع،. باشد داشته بشری دانش منابع به بیشتری تا دسترسی کندمی تالش و رودمی بهتر آموزش

 اما .آموزش و اجتماعی اقتصادی ارزش دادن نشان برای است شاخصی آموزش، برای فزاینده تقاضا فشار

 و هستند بهرهبی خود جامعه های آموزشینظام فواید از جمعیت اکثریت کشورها از زیادی تعداد در هنوز

 هم برابر، صورت به شرایطی چنین. اندنچشیده را دانش طعم میوه و سوادندبی مردم از زیادی تعداد

 هم به بهبود اقتصاد ی و آموزشی پیشرفت رو این از است، مردم اقتصادی ماندگی علت عقب هم و نتیجه

 توسعه تواندنمی نکرده است، پیشرفت اقتصاد موازات به که مناطقی در آموزش حال هر به .است وابسته
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 حمل کشاورزی، صنعت، یعنی اقتصادی هایطریق حوزه از تنها آموزش توسعه برای الزم منابع. یابد

 عالوه، سیستم به .شودمی تامین کنندمی ایجاد درآمد که ملی اقتصاد دیگر هایو بخش ارتباطات ونقل،

 تجهیز و ساخت برای مالی الزم منابع و کرده فراهم را آموزشی توسعه برای اصلی مواد اقتصادی

 یابد،می گسترش اقتصادی هایفعالیت سطح که همچنان .کندمی مالی تامین را آموزشی موسسات

 در و یابدبهبودمی کشور مالی نسبی توانایی و یابدمی افزایش نیز ها فعالیت این از گسترش حاصل درآمد

 اقتصادی توسعه دیگر، طرف از. شودپذیر میامکان آموزش ملی نظام گسترش و توسعه مالی تامین نتیجه

 افزایش برای کار نیروی که است دلیل این به. نیست پذیر پژوهش امکان و آموزش در پیشرفت بدون

. دارند شغلی نیاز و مدیریتی و فنی متنوع هایآموزش از باالیی استاندارد به تولید، و کمیت کیفیت

 طراحان، فنی، کارشناسان مانند مهندسین، متخصص انسانی نیروی به تولید خطوط همه تقریبا اکنون

 کارآفرینی استانداردهای تکنولوژی، و دانش سریع رشد با عالوه براین،. دارند نیاز مجریان و مدیران

 .یافت افزایش خواهد اقتصاد و جامعه متغیر نیازهای و چگونگی دانش روز به روز با بهبود کارگران

 (3133)متوسلی،آهنجیان .

 مطالعات تجربی:

 اقتصادی رشد از کشورها برخی چرا که هستند نکته این دنبال به دانان اقتصاد اقتصادی رشد تحلیلرد

 های وراه راتعیین اقتصادی رونق دالیل عالقمندند محققین ارتباط درهمین میکنند تجربه را باالتری

رشد  تفاوت تبیین در کالسیک عوامل ناتوانی شدن مشخص بعداز کنند شناسایی ومهار را اقتصادی افول

 کارشناسانی توسط تحقیقات فراوان از وبعد  گرفت قرار توجه مورد آموزش ی کشورهامقوله اقتصادی

شد نتایج مطالعات اولیه دنیسون  ارزیابی مثبت ورشد اقتصادی آموزش بین رابطه ودیگران دنیسون مثل

متمرکز بود ،مورد توجه خاص 3691-3611که برتحلیل وضعیت رشد اقتصادی امریکا طی سال های 

است گذاری قرار گرفت .یافته های این مطالعات نشان دادند که در بین عوامل تعیین محافل علمی وسی

کننده ی رشد اقتصادی ،آموزش بیشترین نقش را ایفا کرده است . به دنبال مطالعات دنیسون محققین 

بسیاری در دهه نخست شکل گیری اقتصاد  آموزش تالش کردند تأثیر آموزش را بررشد اقتصادی 

ویژگی اصلی این مطالعات این بود که برتحلیل وضعیت ختلف مورد ارزیابی قراردهند .کشورهای م

یافته متمرکز بود ودر مجموع نتایج آنها نقش مثبت ومعنی دار آموزش بررشد اقتصادی کشورهای توسعه 

 (3131.)نوریان را تأیید می کرد 

 منافع آموزش براقتصاد:

دارای منافع گسترده  ر افراد ودولت ها تحمیل می کندآموزش ضمن اینکه هزینه های زیادی را ب

ومتعددی است که هم افراد وهم کل جامعه از آن بهره مند می شوند که به صورت تک به تک مورد 

 ارزیابی قرار می گیرد.

 منافع شخصی:
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آموزش دارای منافعی است که مستقیما ً نصیب فرد آموزش دیده می شود وفرد تحت تعلیم از مزیت 

 های آموزش به صورت شخصی استفاده می کند .

از جمله منافع شخصی ، در کتاب آموزش وتوسعه توسط دکتر معدن دار آرانی  معرفی شده است به 

 .قرار زیر می باشد

 توانایی پیش بینی وضعیت بازار کار واخذ تصمیمات مناسب . 

 افزایش نرخ بهره وری در محیط شغلی وانطباق سریع با تحوالت فنی وحرفه ای.  

 افزایش سریع درآمد در مقایسه با سایر شاغالن . 

 سالمت فردی بیشتر با توجه به درک ورعایت استاندارد های بهداشتی .

 برقراری نظام آگاهانه ی اقتصاد مبتنی بر سرمایه گذاری ،مصرف وپس انداز درست . 

 صرفه جویی در مصرف انرژی و وقت برای گذران امور جاری زندگی .  

 برخورداری بیش تر از مزایا ومنافع سازمانی همچون کمک های بال عوض وپاداش های مالی. 

 توانایی اتخاذ تصمیمات عقالنی در اموری چون انتخاب همسر وتعداد فرزندان . 

 شی از کار با ماشین آالت خطرناک .آگاهی وتوانمندی پرهیز از خطرات احتمالی نا

  ( 3133معدن دار«) پرهیز از جرایم وبزه کاری اقتصادی اجتماعی. 

 دکتر ابوالقاسم نادری نیزدرکتاب اقتصاد آموزش، موارد زیر را جزء منافع شخصی آموزش می داند .

 ها تحصیلکرده پذیری اشتغال افزایش» - 3

 افزایش در آمد – 1

 منافع مصرفی – 1

 بهبود سالمت وبهداشت – 4

 (3131نادری )............................« - 5

افراد از طریق آموزش های  باالترین انگیزه آموزش از نظر هر فرد ممکن است افزایش در آمد آن باشد

بیشتر توان فکری وعملی خویش را باال می برند واز طریق استفاده از این توان در زندگی روزمره کسب 

 آمد می نمایند . در 
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افزایش سطح سواد رفتار تخصیص منابع افراد را عقالنی تر می کند که در نتیجه آن تخصیص منابع بین 

مصرف وسرمایه گذاری از یک سو وبین گزینه های مختلف سرمایه گذاری از سوی دیگر بهتر شده واز 

 (3131)نادریاین ناحیه نیز در آمد بیشتری نصیب افراد می گردد

سات ونهادهای دولتی  وغیر دولتی غالبا ًبیشتر به جذب افراد با سواد مبادرت می ورزند ومطالعات مؤس

تحربی مؤید این قضیه می باشد که افراد باسواد سطح بازدهی کاری باالیی دارند زودتر از افراد بی سواد 

عنوی مؤسسه جلوگیری به به کار با دستگاه و وسایل اشنا می شوند .از به هدر دادن فرصت های مادی وم

عمل می آورند تمام این موارد وموارد دیگر باعث می شود که جذب افراد با سواد بهتر وبیشتر صورت 

همچنین موقعیت پذیرد از موارد دیگر منافع آموزش می شود به سالمت وبهداشت روانی اشاره کرد .

. البته گرد آوری تمام منافع آموزش  گردد سیاسی واجتماعی افراد بر اساس سطح سواد آنان  تعیین می

 دراین مجال تقریبا ًمحال می باشد وفقط در حد بضاعت بیان گردید.

 منافع اجتماعی :

عمومی قرار داد چون آموزش  چیزی که مشخص است این است که اصل آموزش را باید براساس آموزش

ن دلیل بیشتر دولتها درصدد این عموم مردم است که موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می کند به همی

هستند که تدارک الزم را برای افزایش سطح دانش وسواد عمومی به کار گیرند وهر دولتی درصدی از 

درآمد ناخالص ملی خود را به این امر اختصاص می دهد آموزش ظرفیت مولد افراد را باال می برد وافراد 

تظار می رود با باال رفتن نسبت تحصیلکرده ها ،سطح بهره با سواد توان تولید بیشتری دارند، بنابراین ان

آموزش ضمن اینکه دانش  ودانایی مورد نیاز جامعه را تأمین می .وری ورشد اقتصادی کشور نیز باال رود

کند به عنوان یک صنعت نیز مطرح است که موجبات توسعه فعالیتهاو فرصتها ی شغلی را فراهم می 

 (3131.)نادری نماید 

 منافع اجتماعی آموزش انسانی به قلم دکتر عباس معدن دار آرانی موارد ذیل می باشد.

 افزایش سطح تولید کاال ها وخدمات جامعه 

 

 تعدیل وکاهش فاصله طبقاتی 

 

 افزایش درآمد دولت از طریق مالیات 

 

 کاهش هزینه های دولت در تأسیس مراکز حامی وحافظ امنیت اجتماعی 

 

 منابع کمیاب طبیعی کشور افزایش بهره وری از 

 

 افزایش سطح مشارکت در فعالیتهای مدنی 
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 تسریع حرکت جامعه در درک تحوالت فن آوری 

 

 (.3133معدن دار .)کاهش هزینه های دولت در تأسیس مراکز درمانی وبهداشتی 

 

 دکتر نادری نیز این منافع را اینگونه برشمارده :

 بهبود رشد اقتصادی» .3

 
 در آمدمناسبتر شدن توزیع  .1

 
 توسعه فعالیتها وفرصتهای شغلی .1

 
 مهار رشد جمعیت .4

 توسعه ومشارکت سیاسی .5

 
 

 مهار جرایم وخالفعای اجتماعی .9

 
 ارتا سطح سالمت وبهذاشت جامعه .3

 
 (3131.............................)نادری .3

فع ارزیابی میزان این منا البته فواید آموزش عمومی طیف گسترده ای را شامل می شود .وبرای

 روش های تجربی مشخصی بکار گرفته می شود.

 :دارد حضور زیر طرق از اقتصادی رشد در آموزش

 .دهندمی افزایش را تولید که هاییمهارت و دانش افزایش و تقویت و مولدتر کار نیروی ایجاد -1

  و سازان مدرسه معلمان، برای درآمد کسب هایفرصت و اشتغال ایجاد -2

 غیره؛ و مدارس هاییونیفورم تولید درسی، هایکتاب چاپ ساختمانی، کارگران -3

 هایشرکت دولتی، خدمات در خالی هایموقعیت کردن پر برای تحصیلکرده افراد از ایطبقه ایجاد -4

 خصوصی کارهای و کسب و هاحرفه عمومی،

 هاینگرش و دهندمی ارتقا را پایه هایمهارت و ریاضی هایمهارت سواد، سطح که هاییآموزش ارائه -5

 (3131)نفیسی.پراکنندمی جمعیت از ای گسترده سطح در را جدید

 مکرر رکود خطرات. است اصلی آنها نگرانی اقتصادی، رشد که رسدمی نظر به یافته توسعه کشورهای در 

 و درآمد سطح کاهش بر آن اثر دلیل به یافته توسعه در کشورهای( اقتصادی هایفعالیت کاهش دوره) 

 افزایش های دوگانهچالش با توسعه حال در کشورهای دیگر، طرف از. شودمی همواره مشاهده اشتغال

 توسعه که رسدمی نظر به بنابراین. رو هستندروبه زندگی کیفیت بهبود و شانداخلی ناخالص تولید میزان
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 در ایعمده راتتغیی است ممکن اقتصادی رشد .است توسعه حال کشورهای در اصلی مساله اقتصادی،

 متضمن توسعه اما. نکند ایجاد موجود نهادهای در دگرگونی هیچ ممکن است اما کند ایجاد هانهاده

 از ترکیبات جدیدی آن در که شوندمی خلق جدید هایتکنولوژی آن در که است فرآیندی از نوآوری

 اجتماعی و ساختاری تغییرات توسعه به شناسی جامعه اصطالح در. کنندمی ظهور هاستانده و هاداده

 مرکزی هسته با که هایی بخش بیشتر در نهادی هایفرآیند دگرگونی آن در که دارد داللت عمیقی

در  خصوص به آموزش از توسعه از جنبه این که است بدیهی. افتدمی اتفاق شوند،مرتبط می اقتصاد

را  خود بسته افکار و رفتار تا کندمی کمک مردم به آموزش گسترش نخست، .شودمی متاثر زیر هایروش

 واقعی جهان به انسانی هایو ارزش اجتماعی رسوم و عادات اخالقی، اصول بردن کار به با و گذاشته کنار

 عالوه به. شودمی جامعه هایبخش تمام میان در ترویج رضایتمندی باعث آموزش. شوند تر نزدیک

 پاسخ انسانی برای منابع کردن آماده و اطالعات تحلیل و آوری جمع توانایی افزایش دانش مردم، افزایش

 و نوآوری افزایش به و داده را افزایش اجتماعی تحرک انسانی، جامعه پیشروی هایچالش به مناسب

 توسعه و گشته اقتصادی-اجتماعی هایفعالیت افزایش رو موجب این از. کندمی کمک مردم خطرپذیری

 (3139)جونز،جی. .بخشدمی سرعت را ملی

 افتادگی عقب سبب مردم اساس و پایه بی باورهای و خرافات و اجتماعی و فرهنگی تابوهای اینکه، دوم

 آگاه خرافات و تابو بار زیان اثرات از ایطور فزاینده به مردم آموزش، با. شودمی جوامع اقتصادی

 چیره موجب تکنولوژیک وعلمی هایپیشرفت .شوندمی محو جامعه در به تدریج خرافات این و شوند،می

 ( . 3131)نادری  :از عبارتند که شودموانع می از بسیاری بر شدن

 طور سازد بهمی قادر را مردم که است دانشی طبیعی، متفاوت هایپدیده برای مستدل توضیحات( الف

 دهند. مثبت پاسخ ملی هایبه سیاست و دهند تطبیق و درگیر نوظهور هایموقعیت با را خود مؤثری

 به کمک و مردم، اکثریت مادی هایخواسته تامین برای انبوه مقیاس در کاالها تولید برای تکنولوژی( ب

 .باشند نفس به متکی و توسعه تکنولوژیک با سازگار هاینگرش توسعه برای آنها

 است، استوار دقیقعلمی و فنی دانش پایه بر که را مدرن به سنتی جوامع از انتقال آموزش، بنابراین

 به ریاضیات، و نوشتن و خواندن ابتدایی در سطح حتی تربیت، و تعلیم که است واضح. کندمی تسهیل

 طریق از سطوح همه در دانش انتشار. کندمی کمک سطوح همه کار در نیروی وریبهره و کارآیی

 بهینه برای استفاده کار نیروی توانایی غیره و برنامه فوق و خدمت حین در آموزش هایی مانندروش

 مثبت توسعه و آموزش بین ارتباط مسلما .دهدمی افزایش را تولید افزایش جهت در انسانی و مادی منابع

 .کندمی تقویت اقتصادی را توسعه فرآیند و است قوی و

 سازوکارهای تاثیر آموزش براقتصاد:

مجموعه آن را در چهار  ی افراد می شود کهآموزش به روشهای مختلف باعث  باالرفتن قدرت بهره ور

 برای بهتر راههای کار یادگیری دادن انجام بهتر راههای مجموعه زیر طبقه بندی می کنند. یادگیری

 (.3131.)نادریجدید کارهای بر فراگیری تخصص کارهای دادن انجام کار یادگیری انجام
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 نتیجه گیری :

عوامل است که تأثیر عوامل متعددی باعث رشد وتحوالتی در جامعه می شوند. اقتصاد از جمله این 

مستقیمی برتوسعه کشور دارد. در این راستا باید فاکتورهای مختلف تاثیر گذار، بر روی خود اقتصاد نیز 

از جمله این بررسی شود که چه عاملی بر روی اقتصاد اثر می گذارد وباعث توسعه جامعه می شود 

فاکتورها آموزش را می توان به عنوان عامل مهم معرفی کرد . در این مقاله سعی شد که تأثیرات مثبت 

آموزش براقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد .ومشخص شود که آموزش چگونه واز چه راهی براقتصاد 

از محققین این رشته،  اثر گذاشته وموجبات توسعه در کشور می شود وطبق تحقیقات به عمل آمده

 تأثیرات آموزش بر اقتصاد مثبت ارزیابی می شود .

 منابع :

 

 3131تهران : یسطرون. -( اقتصاد آموزش/ابوالقاسم نادری .-3

 -( آموزش وتوسعه مباحث نوین در اقتصاد آموزش /عباس معدن دار آرانی .محمد رضا سرکار آرانی .-1

 3133تهران :نشر نی .

 3133تهران : سمت -زش وپرورش /محمود متوسلی،محمد رضا آهنچیان .( اقتصاد آمو-1

 (اقتضاد آموزش وپرورش .ترجمه:عمادزاده،مصطفی،اصفهان:جهاد دانشگاهی اصفهان 3139( چونز،جی.)-4

(،نقش آموزش نیروی انسانی در رشد اقتصادی ،پایان نامه کارشناسی 3139لطفی،موسی) (-5

 ارشد،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 

پایان نامه  ،آموزشی برتوزیع درآمد در ایران (بررسی تاثیرسرمایه گذاری3131( نوریان ،فریدون) -9

 کارشناسی ارشد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران 

(دانشنامه اقتصادآموزش وپرورش؛جلد اول:اقتصاد آموزش وپروش 3131عبدالحسین)( نفیسی،-3

 عمومی،تهران:پژوهشکده تعلیم وتربیت
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