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 چکیده 

 نیروی کنونی، شرایط در. است انسانی نیروی جهان در وریبهره کاهش یا افزایش عوامل مهمترین از یکی

 رقابت، توان افزایش منظور به بلکه نیست، یجهان بازارهای به دستیابی در کنندهتعیین عامل ارزان، کار

 آموزش. است ناپذیر اجتناب امری تحقیقات، و آموزش بخش گسترش و فنی و علمی توانایی به توجه

 رعایت علمی، بینش رفتن باال انسانی، نیروی و کار کیفیت جامعه، در سرمایه تشکیل میزان در عالی

 و تخصص ایجاد کار، نیروی زندگی سطح ارتقای و غذیهت در بهبود بهداشتی، موارد رعایت انضباط،

 بهتر استفاده و بیشتر کارایی نهایتا   و اجتماعی امور در مردم مشارکت نرخ افزایش تر،پیشرفته هایمهارت

 موجود اطالعات و آمار به دسترسی با است شده سعی مقاله این در. دارد مثبتی بسیار تاثیر تکنولوژی از

 تا شود پرداخته جهان سطح در عالی آموزش پراکندگی میزان و چگونگی به شفاف و یقدق بسیار بصورت

 .شود داده عالی آموزشسرمایه انسانی و  مورد در اقتصادی سیاستگذاران به دقیقتری و جامعتر دید

 آموزش پراکندگی انسانی، سرمایه عالی، آموزشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  (1

 انسانی نیروی میزان و اندازه به بستگی تنها اقتصادی رشد. است مدرن اقتصادی رشد هاینظریه در مهم یعامل انسانی، سرمایه

 و ماهرتر کار عامل طرف یک از که شودمی موجب انسانی نیروی کیفیت در بهبود. دارد بستگی نیز آن کارایی به بلکه ندارد،

 مولدتر و کاراتر سرمایه عامل تا شودمی سبب نیز تکنولوژی و دانش رد پیشرفت و بهبود دیگر، طرف از و گردد ترکارآزموده

 پیشرفت و آموزش از ناشی تولید، عامل دو هر در وریبهره و کارایی گسترش که شودمی مشاهده ترتیب بدین. نماید عمل

 .است فنی دانش

 و رشد علل بررسی و است انسان رفاه نتضمی در عاملی آموزش، و مردم در گذاریسرمایه که دهدمی نشان( 1691) شولتز

 تولید افزایش سوم دو از بیش انسانی نیروی در شده انجام گذاریسرمایه که دهدمی نشان پیشرفته کشورهای در تولید افزایش

 (1839 جعفری،. )شودمی مربوط تولید عوامل سایر به بقیه سوم یک و شده موجب کشورها این در را

 سهم تولیدی، ظرفیتهای و کارگران مهارتهای افزایش طریق از انسانی سرمایه تشکیل وجوه مهمترین زا یکی عنوان به آموزش

 نشان کشورها تجارب و مطالعه اما است برخوردار ایویژه اهمیت از دلیل همین به و دارد اقتصادی رشد حصول در مهمی

 مقدار به اقتصادی رشد بر آموزش اثر بلکه بیاورد، همراه هب را اقتصادی توسعه و رشد تواندنمی تنهایی به آموزش که دهدمی

 تعیین کشورها در شده اتخاذ اقتصادی هایسیاست واقع در. کشورهاست در شده اتخاذ اقتصادی هایسیاست از متاثر زیادی

 .کنند استفاده مقدار چه به و چگونه انددیده که آموزشی از افراد که کندمی

 بر انسانی سرمایه هایشاخص مهمترین از یکی عنوان به عالی آموزش اثرگذاری مورد در مقاله میتاه و ضرورت به توجه با

 با چگونه داشت انتظار توانمی جهان، سطح در عالی آموزش پراکندگی میزان و چگونگی به تردقیق توجه با اقتصادی، رشد

 رشد مستمر افزایش جهت در ایگونه به را عالی زشآمو کشورها این اقتصادی شرایط به توجه با متناسب حل راه ارائه

 .گردد اقتصادی رفاه افزایش به منجر نهایتا  تا کرد هدایت اقتصادی

 
 ادبیات تحقیق : (2

 :1سرمایه انسانی -1-2

اد را در التحصیالن دانشگاهی و تمام گروههای فنی و غیر فنی و در زمینه همه موارد مورد نیاز اقتصسرمایه انسانی معموال  فارغ

 گیرد.برمی

داند. او مشخص نکرده که این مهارت صرفا  دانشگاهی است یا سرمایه انسانی را کارگران بسیار ماهر می 2داگالس مسی

 گیرد.اند را هم در برمیمهارتهایی را که از طریق دیگر به دست آمده

ها که به وسیله صرف هزینه ها و تواناییربه، قابلیتبه طور کلی سرمایه انسانی عبارت است از علم، دانش، تخصص و مهارت، تج

سان شود. بدینوری نیروی کار در امر تولید میو وقت و آموزش در نیروی انسانی جامعه ذخیره شده و سبب افزایش بهره

شوند.)لطفی، یمهندسان، دانشمندان، متخصصان و نیروی کار ماهر و منابع سازمانی و نهادی به عنوان سرمایه انسانی تلقی م

1839) 
 

 

 

 گذاری در نیروی انسانی:سرمایه -2-2
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هایی تحصیل علم و دانش چه از طریق آموزش )دبستان، دبیرستان، دانشگاه( و چه از طریق آموزش ضمن کار و خدمت، نمونه

هستند که تئوری سرمایه  دو تن از اقتصاددانان معاصر 8آیند. شولتز و بیکرگذاری در سرمایه انسانی به شمار میاز سرمایه

اند که سرمایه ها نشان دادهاند. آنانسانی را از مراحل کالسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه نموده

آیند. لیکن انواع شمار دیگری نیز بوجود میانسانی نه تنها از طریق تراکم انباشت آموزشی و پرورشی، بلکه از راههای بی

 آیند:گذاری در سرمایه انسانی موارد ذیل به حساب میمایهسر

 ای و تحصیالت عالیدبستان، راهنمایی، دبیرستان، مدارس فنی و حرفه-1

 های قبل از مدرسهآموزش-2

 التحصیلی از دانشگاههای بعد از فارغآموزش-8

 مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی-4

 رضه و تقاضای کار و خدماتبه دست آوردن اطالعات کافی از ع-5

 شود:گذاری در نیروی انسانی به سه قسمت کلی تقسیم میبا توجه به این مطالب سرمایه

 گذاری در آموزش و پرورشسرمایه-1

 گذاری در آموزش عالیسرمایه-2

 ذخیره یا سرمایه تندرستی-8

 

 سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی -2-8

انداز و پنداشتند و برای حل مشکل آن به بررسی پسماندگی کشورهای جهان سوم را کمبود سرمایه میبزمانی عامل عمده عق

توان فقر را ریشه کن نمود. ولی گذاری بیشتر پرداختند، با این تصور که از این طریق میچگونگی افزایش آن جهت سرمایه

نها عامل توسعه باشد و مشخص گردید که سرمایه انسانی نیز به تواند تتجربه نشان داده است که تامین سرمایه فیزیکی نمی

 نماید.عنوان مکمل و چه بسا با اهمیت بیشتری از سرمایه فیزیکی در توسعه یک کشور ایفای نقش می

قط وری نیروی کار را ثابت فرض کنیم، فای برای آمریکا نشان داد که اگر بهرهدر مطالعه 1626-53نیز در سالهای  4نیلسون

آن را به  %15آن با افزایش مقدار نیروی کار و  %19توان توسط افزایش عوامل توضیح داد، یعنی از افزایش تولید را می 81%

تر است به عواملی نظیر فناوری، صرفه جویی ناشی از مقیاس، تخصیص مطلوب %96عامل زمین و سرمایه و الباقی آن که 

 د را ناشی از ارتقاء کیفیت نیروی کار دانسته است.از رشد تولی %83سرمایه نسبت داد، او 

در نروژ، فرض افزایش تولید ملی به نسبت افزایش سرمایه عادی مادی را مورد تردید قرار داد و  1656نیز در سال  5اوکراست

ه مادی و نیروی کار، ای به نام کاب داگالس را معرفی کرد و در کنار دو عامل سرمایعامل انسانی را موثر دانست. ایشان رابطه

 عامل سومی که همان عامل انسانی است را معرفی نمود.

  

 نقش آموزش در رشد و توسعه اقتصادی -2-4

تر، گسترش آموزش ای برای رشد اقتصادی، در طول زمان کامال  متفاوت است. به زبان سادهنقش آموزش به عنوان وسیله

ترین کار باشد در شود، ممکن است در برخی مراحل جریان رشد، اساسییرسمی که در سطوح و انواع مختلف دسته بندی م

حالی که در مراحل دیگری ممکن است به دلیل اولویت هدفهای دیگر با اهمیت کمتری تلقی شود. حال به بررسی این موضوع 

 پردازیم:گذارد میکه آموزش چگونه بر رشد اقتصادی اثر می

شود. و تربیت آن است که موجب توسعه تمایالت آزادی خواهانه سیاسی و اجتماعی می یکی از تاثیرات مهم گسترش تعلیم

شود و به این طریق یک مشکل بزرگ تاثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می
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کنترل فرزند را نیز بهتر  کنند و چگونگییابد. افراد تحصیلکرده عموما  دیر ازدواج میکشورهای در حال توسعه کاهش می

اندیشند و در تشخیص بیماری خویش دقت بیشتری به خرج کنند. این افراد همچنین به سالمت خود میدانند و رعایت میمی

دهند. عالوه بر این باال رفتن سطح آموزش عمومی دهند و در تهیه غذا و مسکن خود انتظارات باالتری را از خود نشان میمی

شود و این امر فعالیت بیشتر برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی را دامن ش طول عمر و امید به زندگی میموجب افزای

شود. به هر صورت رابطه زند. توسعه آموزش مستقیما  منجر به توسعه علوم و صنایع، تولید و باالخره باعث رشد اقتصادی میمی

 آموزش با رشد اقتصادی یک رابطه پیچیده است.

شود و این خود تاثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارد. آموزش نیاز به های افراد میها و طرز تلقیآموزش باعث تغییر ارزش

های ها و طرز تلقیکند، همچنین در جریان تغییر ارزشکند و به این طریق بر توسعه اقتصادی اثر میپیشرفت را تشدید می

کشاند که این دیدگاهها خود در جهت تغییر و تحوالت جدید های مدرن میی به دیدگاههای سنتافراد آنان را از دیدگاه

اقتصادی است. همین طور یکی از مقتضیات رشد اقتصادی گسترش ارتباطات است که این خود به تبع گسترش آموزش بوجود 

 آید.می

های شغلی و اسوادی مردم ارتباط دارد، آموزشغالب تحقیقات حاکی از آن است که رشد اقتصادی با بهبود آموزش عمومی و ب

ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارایی شغلی و پیشرفت اقتصادی موثرند. به هر حال صورت نوع سیستم حرفه

 (.1666ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کامال  موثر است)تودارو، آموزشی، اهداف، برنامه

سازد که از پروراند و او را آماده میکند که قابلیت یادگیری بیشتر را در آدمی مییی را فراهم میهاآموزش رسمی زمینه

 مند شود و به این ترتیب به رشد اقتصادی یاری برساند.های غیررسمی نیز بهتر بهرهآموزش

 

 دیدگاه اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک در مورد آموزش: -2-5

دهد که افراد با دریافت پاسخ می "گذاری؟آموزش مصرف است یا سرمایه"ت در جواب این سوال که الف( آدام اسمیت: اسمی

ها، شکوفایی استعدادها و تحصیل ها و تواناییشوند زیرا آموزش موجب خلق قابلیتآموزش، به نوعی از سرمایه ثابت تبدیل می

. در تفکر اسمیت مهارتهای توسعه یافته نیروی کار در حقیقت به دهدگردد و درآمد افراد را در آینده افزایش میمهارتها می

گردد. افراد متخصص و مهارت دیده از توانایی تولیدی بیشتری وری تولید میای، موجب ارتقاء سطح بهرهمثابه یک ابزار سرمایه

ه بیشتر شود، آن کشور قادر خواهد برخوردارند و در فرآیند تولید، عملکرد بهتری دارند. هرقدر تعداد افراد متخصص در جامع

 تری دست یابد.بود که به توانایی تولید ملی باالتری، و درآمد افزون

 :9ب(دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس

ریکاردو و مالتوس از دیگر اقتصاددانان مکتب کالسیک هستند که بر آموزش تاکید داشتند. ریکاردو معتقد است که آموزش از 

کند. مالتوس معتقد بود که آموزش بر و افزایش سرمایه به توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه کمک می طریق کاهش جمعیت

گذارد. او همچنین بر این باور بود که آموزش موجب تقویت عادی دوراندیشی در مردم گردیده و نظم و اخالق اجتماعی اثر می

 کند.از نارضایتی و تحریک سیاسی جلوگیری می

به چاپ رسید بیش از دیگر اقتصاددانان معاصر برای شکل  1321خود که در سال  "اصول اقتصاد سیاسی"اب مالتوس در کت

دادن یک تئوری مستقل و سیستماتیک رشد اقتصادی کوشید. او سیستم اقتصادی را به دو بخش اصلی کشاورزی و صنعت 

، تجارت داخلی و خارجی و غیره که باعث پیشبرد بخش تقسیم کرد. مالتوس غیر از عوامل اقتصادی نظیر توزیع عادالنه ثروت

کوشی، ایجاد کشاورزی و صنعت است از آموزش به عنوان عاملی غیر اقتصادی که باعث ایجاد تشکیالت اداری منظم، سخت

ه نحوه عمل کند و بر این باور است که برای توسعه اقتصادی منظم و سازمان یافتشود یاد میاستانداردهای اخالقی و غیره می

 این عامل غیر اقتصادی نیز مهم است.

 :3ج( جان استوارت میل
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کند. وی تاکید فراوانی بر آموزش نگری و شرایط تهذیب فردی را تقویت میاستوارت میل معتقد است که آموزش قدرت آینده

کارگران بوجود آورد و از طرف دیگر بر توان تحولی در فرزندان کارگران دارد. از نظر او با آموزش فرزندان آنان از یک طرف می

دارد که (. او اظهار می1834ها افزود و شرایط پیشرفت اجتماعی این جوانان را فراهم نمود )عمادزاده،قدرت تولید و درآمد آن

 جامعه باید آموزش ابتدایی را برای همه کودکان و آموزش متوسطه را برای جوانان مستعد اجباری نماید.

 :3ارشالد( آلفرد م

ای است که برای ها، سرمایهترین سرمایهدارد که ارزندهگذاری ملی یاد کرده و اظهار میمارشال از آموزش به عنوان سرمایه

 شود.آموزش افراد به کار برده می

ید به گوید که مخارج عمومی و خصوصی را نباگوید: خرد به ما میهای آموزشی میگذاریمارشال در بیان اهمیت سرمایه

های مردم فرصت گذاری کرده و به تودهگیری کنیم و سودآورتر خواهد بود اگر سرمایهها اندازهتنهایی با اثرات مستقیم آن

های پوشیده خود در اختیار بگیرند زیرا ارزش اقتصادی یک هوش و بیشتری بدهیم تا بتوانند نیازهای الزم برای ظهور توانایی

 (.1831های یک شهر را تامین کند )سبحانی، هزینهنبوغ صنعتی کافی است که 

 :6هـ( والش

های تخصصی را به عنوان به فکر محاسبه بازدهی آموزش افتاد. او ابتدا آموزش 1685والش اولین کسی است که در سال 

ظور کسب گذاری مطرح نمود و بر محاسبه بازدهی اقتصادی آن همت گماشت. به نظر او جامعه و خانوار به منسرمایه

گذاری های آموزشی، نوعی سرمایهدهند و بنابراین، هزینههای آموزشی انجام میگذاریدرآمدهای بیشتر در جوانان سرمایه

 گذاری باشد.ترین نوع سرمایهاجتماعی است و شاید سالمترین و مطمئن

کند. زیرا عالوه بر حقوق و یاد میهای آموزشی های از دست رفته به عنوان مهمترین بخش هزینهوالش از هزینه فرصت

کند، جامعه نیز به علت تاخیر در آموز به خاطر ادامه تحصیل در یک مقطع تحصیلی از آن صرفنظر میدستمزدی که فرد دانش

 هایی را متحمل گردد.اشتغال آنان و به تبع آن کاهش در تولید کاال و خدمات باید هزینه

 و( سیمون کوزنتس:

های فیزیکی و ست در بررسی حسابهای ملی و تشکیل سرمایه در آمریکا، مفهوم سرمایه که تنها سرمایهکوزنتس معتقد ا

گردد سرمایه انسانی و سرمایه گردد، مفهومی ناقص و نارساست. لذا بجاست که هرگاه صحبت از سرمایه میکاالیی را شامل می

ها به دست آمده و اکتشافاتی که از هایی که از آزمایشاندوخته دانش"گوید: فیزیکی هر دو به حساب آیند. او در این ارتباط می

 "(.1899هاست )تفضلی، علوم تجربی زاییده شده، ظرفیت و کارآموختگی افراد آن کشور برای به کار بردن این دانش

تن نیروی کار و پیشرفت گذاری در آموزش منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی، نظیر توانا ساخاو معتقد است که سرمایه

آورد. به نظر او برای گردد و سرمایه انسانی را عامل مهمی در توسعه اقتصادی به شمار میدانش فنی در تولید محسوب می

ها توسط دانش انسانی ضروری است. برای مثال تکنولوژی مدرن با شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق استفاده موثرتر از نوآوری

 یابد.سوادی و فقدان مهارتهای الزم وفق نمیرهای در حال توسعه به دلیل بیروستایی کشو

 ح( تئودور شولتز:

تا کنون به مطالعات متعددی در زمینه سرمایه انسانی پرداخته است. وی برنده جایزه نوبل به  1651پروفسور شولتز از دهه 

 و به پدر تئوری سرمایه انسانی نیز معروف شده است.لحاظ ارائه تحقیق درباره اقتصاد آموزش و سرمایه انسانی است 

آید، او در وری و توسعه اقتصادی سالهای اخیر به حساب میهای اکتسابی انسان مهمترین منبع رشد بهرهبه نظر شولتز توانایی

کا به علت درصد رشد درآمد ملی در ایاالت متحده آمری 41الی  21نشان داد که  1626-59های خود طی سالهای بررسی

 (.1831، 11های آموزشی است )ساخاروپولوس و وودهالگذاریسرمایه
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 ط( ژاکوب مینسر:

های فردی به لحاظ آموزش مینسر با استفاده از مدل توابع درآمد، چگونگی پراکندگی توزیع درآمدها را با توجه به تفاوت

کند که در آن متغیر تابع، درآمد شخص ارائه میتوضیح داد. وی تابع درآمدی را به شکل یک رگرسیون نیمه لگاریتمی 

 باشد و متغیرهای مستقل عبارتند از سالهای تحصیل، سالهای تجربه شخصی و توان سنوات تجربه شخصی.می

 ی( ادوارد نیلسون:

آموزش  کند. افزایش میزاننیلسون با محاسبه افزایش نیروی کار موثر در نتیجه آموزش، سهم آموزش را در رشد تعیین می

گذارد. آموزش در گذارد. او معتقد ست که آموزش، از طریق افزایش دانش نیز بر رشد اثر مینیروی کار بر بازدهی آنان تاثیر می

کند بلکه یابد ولی دانش خیر. نیلسون مستقیما  سهم افزایش دانش را برآورد نمییکی از عوامل تولید )نیروی کار( تجسم می

باشد یعنی تفاوت بین رشد واقعی و قسمتی از در رشد اقتصاد می "ماندهباقی"ش دانش تفسیر عامل کند که افزایفرض می

 (.1838دهد )برانسون، رشد که وی آن را به تغییرات مقدار و کیفیت زمین، نیروی کار و سرمایه نسبت می

 کـ( جرج ساخاروپولوس:

های آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام گذاریایشان تحقیقات جامعی در ارتباط با نرخ بازگشت سرمایه

های آموزشی شد. اساس این الگو عبارتند از های ایشان منجر به دستیابی به الگوی همگنی از بازدهیداده است. یافته

 (:1669)ساخاروپولوس، 

 های اجتماعی است.نرخ هزینه فرصتهای آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی بیشتر از گذارینرخ بازدهی سرمایه-1

 کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی دارای بازدهی آموزشی نسبتا  باالتری هستند.

 گذاری خصوصی و اجتماعی آموزشی متعلق به تحصیالت ابزاری است.باالترین نرخ بازدهی سرمایه-2

 یابد.ماند و با توسعه کشورها کاهش میواره ثابت باقی نمیهای آموزشی همگذارینرخ بازدهی سرمایه-8

 نرخ بازدهی خصوصی در کلیه سطوح تحصیلی، باالتر از نرخ بازدهی اجتماعی است.-4

 بازدهی آموزشی در کلیه سطوح تحصیلی نشان دهنده بازدهی باالی زنان نسبت به مردان است.-5

 

 ایه انسانی و رشد اقتصادیدیدگاه اقتصاددانان در مورد رابطه سرم -2-9

میالدی، این نکته را اثبات کرده است که برخورداری ملتها از سطح آموزش باالتر  1335های خود به سال در نوشته 11ون تانن

 یابد.گذاری در آموزش در تولید بیشتر هر ملت انعکاس میبه معنای داشتن سرمایه بیشتر است. به اعتقاد وی، سرمایه

دارد که گذاری ملی یاد کرده و اظهار میاز آموزش به عنوان سرمایه "اصول علم اقتصاد"اب خود به نام مارشال در کت

شود. همچنین، باور وی در مورد اهمیت آموزش آن ایست که برای آموزش افراد به کار برده میها، سرمایهترین سرمایهارزنده

د است ولو اینکه به صورت مستقیم هم به کار وی نیاید، زیرا این است که هر فردی در این عصر به آموزش عمومی نیازمن

سازد. عالوه بر آن، کیفیت زندگی فرد در ساعات تر میتر کرده و برای کارهای معمولی آماده و مطمئنآموزش او را فهیم

ثروت ملی است. از نظر مارشال  یابد. بنابراین، آموزش وسیله مهمی در تولیداش و یا اوقات فراغت با آموزش ارتقاء میزندگی

ها را خوب پرورش آموزش برای مدیریت صنایع اهمیت حیاتی دارد،  زیرا مدیران باید به منابع استعداد عالی دست یابند و آن

توان به شناسایی دهند. موارد دیگری نیز وجود دارد که مارشال در مورد اهمیت نقش آموزش بیان داشته است. از آن جمله می

نگری، شکوفایی استعداد یک ملت و تمایل والدین وغ افراد و پرورش آن جهت پیشرفت جامعه، بوجود آوردن قدرت آیندهنب

 نسبت به پیشرفت فرزندان خود اشاره کرد.

در مقاالت و کتب متعدد خود از اهمیت آموزش در توسعه اقتصادی فراوان یاد کرده است. به نظر وی  12جرج ساخاروپولوس

ه شکلی گسترده به عنوان ابزار مهمی برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است. در این رابطه آموزش ب
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گذاری در آموزش بوجود آمده و توسعه دارد که سرمایه انسانی و کیفیت عوامل انسانی در تولید، از طریق سرمایهاو اظهار می

که در مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی در تهران ایراد کرد،  1632یابد. ساخاروپولوس طی سخنرانی سال می

سوادی، آموزش ابتدایی خصوصا  رسد به دلیل باال بودن میزان بیبه نظر می»نظریات خود را در این باره چنین ابراز کرده است: 

ری بین فارغ التحصیالن آموزش متوسطه نباید در روستاها باید گسترش یابد و آموزش متوسطه به دلیل باال بودن نرخ بیکا

ای به دلیل آنکه تکنسینهای واجد شرایط در این کشور )ایران( مورد حمایت قرار گیرد. همچنین آموزشهای فنی و حرفه

طه های مختلف در آموزش عالی، با نیازهای کشور رابکمیاب هستند، باید گسترش یابد و باالخره ترکیب فارغ التحصیالن رشته

 (.1639ساخاروپولوس، «)ندارد

تا کنون مطالعات متعددی در زمینه سرمایه انسانی ارائه کرده است. وی برنده جایزه نوبل به لحاظ  1651تئودور شولتز از دهه 

ارائه تحقیقی در باب آموزش و سرمایه انسانی است. در اینجا به بیان مختصری از نظرات وی در زمینه نقش آموزش در توسعه 

رسد که سرچشمه رشد و توسعه اقتصادی افزایش در پردازیم. پس از انجام مطالعات متعدد، وی به این نتیجه میاقتصادی می

های انسانی و گذاری انسانی است. در این رابطه شرایط الزم برای توسعه و رشد اقتصادی را توازن و تعادل در سرمایهسرمایه

سبب افزایش بازدهی تولید، افزایش کارایی و مهارت و افزایش درآمد ملی باالتر نسبت به داند. به نظر وی آموزش فیزیکی می

 (.1633شود)شولتز، های فیزیکی میگذاریسرمایه

رود. کوزنتس در بررسیهای خود اشاره سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی به شمار می 18از دیدگاه سیمون کوزنتس

باشد، مگر آنکه مفهوم سرمایه و تشکیل سرمایه وسعه اقتصادی در بلندمدت در جوامع گوناگون میسر نمینماید که مطالعه تمی

گذاری در بهداشت، آموزش و پرورش را نیز شامل گردد. کوزنتس اثر چنان وسیع و جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه

داند. به نظر وی سرمایه ستگاههای پیچیده تولیدی اقتصاد میوری مجموعه دآموزش را عالوه بر موارد فوق در باال بردن بهره

هایی که از انجام اصلی یک کشور صنعتی پیشرفته، ابزارها و ادوات صنعتی آن کشور نیست، بلکه عبارت است از اندوخته دانش

راد آن کشور برای به کار ها بدست آمده، اکتشافاتی که از علوم تجربی زاییده شده، همچنین ظرفیت و کارآموختگی افآزمایش

 (.1665باشد)کوزنتس، ها میبردن این دانش

دارد که کشورهای فقیر ای ارتباط بین آموزش و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و بیان میدر مقاله 14آرتور لوئیس

ها اولویتهایی قائل شوند. وی برخی زمینه توانند به اندازه کشورهای غنی در زمینه آموزش هزینه کنند. بنابراین مجبورند درنمی

ها به امر آموزش پرداخته و نکات در این مقاله به تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در خصوص میزان توجه آن

وت درآمد معلمان کند. به اعتقاد وی، عدم تناسب مهارت و صالحیت افراد تحصیل کرده با نیازهای جامعه، تفامهمی را ذکر می

التحصیالن در کشورهای در حال توسعه و فرار مغزها مهمترین وجوه افتراق این دو در این دو دسته کشورها، عدم جذب فارغ

 15گروه کشورهاست.

تز دکتری خود را در زمینه بازدهی صعودی دانش و دانایی تهیه کرد. وی معتقد است که عوامل  1638در سال  19پال رومر

تقسیم بندی کرد. او سرمایه انسانی  13باید به سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار ساده و فکر و ایده و دانش تولید را

رابر اساس تعداد سنوات تحصیل و دانش را بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده در یک کشور اندازه گیری کرد و به این نتیجه 

بازدهی صعودی دارد و علت آن منظور کردن دانش و آگاهی است. مفهوم کلی  رسید که تابع تولید با این عوامل خاصیت

تحلیل رومر این است که سطح سرمایه انسانی مانند آموزش و استعداد علمی با نرخ درآمد سرانه و سهمی از محصول که به 

 (.1639یابد همبستگی دارد)رومر، سرمایه فیزیکی اختصاص می
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در توسعه اقتصادی دیگر ایجاد ثروت نیست، بلکه ایجاد ظرفیتهایی است که خالق ثروت  مسئله اصلی 13به عقیده سینگر

 (.1838ها نهفته است)متوسلی،هستند و این ظرفیت در قدرت فکری انسان

با هدف  هاهزینه آید. از آنجا که این نوعمنابع انسانی جهت افزایش بازدهی آنها بدست می روی گذاریسرمایهانسانی از سرمایه 

 خوانند.می "سرمایه گذاری درمنابع انسانی"گیرد لذا آن را برداری در آینده انجام میبهره

 رشد از مهمی سهم شود کهمی و گفته داشته مهمی نقش انسانی سرمایه صنعتی، پیشرفته کشورهای اقتصادی رشد توضیح در

 موجب و است فیزیکی سرمایه مکمل در واقع انسانی سرمایه .است سانیان سرمایه توسعه از ناشی کشورها این اقتصادی

 در مختلف مطالعات و پیشرفته کشورهای تجربه شود. برداریتری بهرهمناسب به صورت های فیزیکیسرمایه از تا گرددمی

 طریق از اقتصادی تنها شدر نرخ توضیح که است داده نشان کشورها، میان در یا و طول زمان در کشورها رشد اقتصادی زمینه

 وارد اصلی باید متغیر یک عنوان به سرمایه انسانی و دهدنمی دست به دقیقی نتایج کار، نیروی و سرمایه مرسوم؛ مانند عوامل

 .شود رشد هایمدل

 رشد سطح نبود نازل اصلی عامل های انسانیسرمایه در گذاریسرمایه کمبود حقیقت در که هستند معتقد اقتصاددانان بیشتر

 افزایش و دانش و علوم از پرورش، استفاده و آموزش کشورها این که تا زمانی و است توسعه حال در کشورهای در اقتصادی

 با اقتصادی و رشد ماندمی باقی نازلی سطح در سرمایه و کار نیروی کارایی و بازدهی اند،نداده ارتقاء را ایهای حرفهمهارت سطح

 شد خواهند مولد بیشتر زمانی تنها های فیزیکیتوان گفت سرمایهمی واقع در .گیردمی صورت ترای سنگینههزینه با و کندی

 باشد. سرمایه انسانی الزم مقادیر دارای کشور که

 رشد برای ضروری هایتخصص و هافاقد مهارت آنها هستند؛ روروبه متمایزی و دوگانه مشکل با توسعه حال در کشورهای بیشتر

کمبود  دلیل به زیادی حد تا کار، نیروی مازاد دارند. وجود کار غیرماهر نیروی مازاد که حالی در هستند، صنعت شبخ

 منابع به مثابه هاانسان در الزم هایمهارت ایجاد طریق از مشکالت این حل برای انسانی سرمایه است تمرکز ضروری هایمهارت

 از بیشتر مراتب به کشورها این در منابع انسانی در گذاریسرمایه برای نیاز است. اآنه برای پردرآمد مشاغل ایجاد و تولیدی

 خود اقتصادی رشد تسریع به قادر کشورها این هنوز های فیزیکی،ایجاد سرمایه یا و واردات علیرغم .است های فیزیکیسرمایه

 وارد متنابهی سرمایه مقادیر ساله هر کشورها این .تاس مانده باقی توسعه نیافته آنها در انسانی هنوز منابع زیرا نیستند؛

 هایمهارت که چند نیستند. هر منابع این از استفاده کامل به نیاز، قادر های ضروری موردفقدان مهارت دلیل به ولی کنند،می

های انسانی سرمایه شدر توانایی عدم نیستند. کافی اما شود؛می وارد های خارجیبا سرمایه همراه تخصص و دانش و ایحرفه

 توسعه حال در کشورهای در سرمایه فیزیکی منابع جذب ظرفیت بودن پایین اصلی دالیل از یکی فیزیکی منابع رشد با همراه

 توسعه اصلی دالیل از است. یکی کشورها این پراهمیت نیازهای یکی از اجتماعی هایطرح در گذاریسرمایه بنابراین، .است

 و در مشاغل هاتخصص و هامهارت محدودیت منابع، تحرك عدم کار، نیروی کارایی نرخ بودن ها پایینکشور این نیافتگی

 می حداقل به را اقتصادی تغییر برای که انگیزه است اجتماعی سنتی نهادهای و سنتی هایارزش و ابتکار قوه نبودن تجارت،

 ولی دارد، وجود طبیعی منابع کشورها این است. در اقتصادی درش دیگر مهم بازدارنده عامل دانش، و علوم نازل رشد رساند.

 منابع این از عقالیی و استفاده مؤثر برای اقتصادی و نهادی عوامل و کامل بازارهای ضروری، هایمهارت مناسب، های تولیدروش

 بردن بین از برای الزم شرط مردم، هایمهارت و دانش افزایش سطح است. محدود اجتماعی و اقتصادی شرایط ارتقای برای

 .است پیشرفت برای الزم هایانگیزه ایجاد و اقتصادی نشده استفاده هایو ظرفیت اقتصادی ماندگی عقب

 

 نتایج تحقیق  (8

 از که است شده استفاده  عالی آموزش مقطع در تحصیل هایسال میانگین از انسانی سرمایه متغیر برای مطالعه این در

                                                           
18  H.W.Singer 
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 ایقاره تفکیک به منتخب کشور 59 برای را انسانی سرمایه زیر نمودارهای و جدول. است شده استخراج 16بارو و لی هایداده

 .دهدمی نشان( 1665-2115) هایسال طی باشند،می آن در که

 (1665-2115) دوره طی آسیایی منتخب کشورهای در انسانی سرمایه(: 1) جدول
متوسط هر کشور 

 سال 21در طول 
2115 2111 2115 2111 1665  

 ایران 113/1 161/1 258/1 856/1 439/1 234/1

 امارات 226/1 825/1 489/1 592/1 953/1 486/1

 کویت 882/1 889/1 231/1 221/1 135/1 232/1

 عربستان 814/1 883/1 833/1 855/1 898/1 846/1

 ترکیه 885/1 813/1 231/1 289/1 261/1 235/1

 سوریه 183/1 122/1 113/1 133/1 133/1 119/1

 اسرائیل 366/1 623/1 125/1 183/1 638/1 699/1

 اردن 263/1 841/1 891/1 428/1 465/1 831/1

 بحرین 856/1 824/1 243/1 268/1 882/1 818/1

 قزاقستان 814/1 861/1 443/1 521/1 961/1 495/1

 تاجیکستان 293/1 222/1 133/1 145/1 123/1 135/1

 مغولستان 239/1 261/1 236/1 841/1 431/1 822/1

 هند 128/1 125/1 183/1 155/1 133/1 142/1

 روسیه 866/1 429/1 413/1 863/1 835/1 415/1

 چین 156/1 111/1 144/1 166/1 235/1 158/1

 فیلیپین 981/1 333/1 625/1 633/1 183/1 333/1

 مالزی 166/1 283/1 298/1 883/1 861/1 232/1

 ویتنام 153/1 192/1 161/1 188/1 133/1 111/1

 سنگاپور 118/1 231/1 423/1 543/1 531/1 836/1

 ژاپن 938/1 325/1 658/1 131/1 213/1 646/1

 استرالیا 315/1 339/1 691/1 112/1 111/1 652/1

 نیوزلند 153/1 158/1 248/1 894/1 519/1 291/1

 822/1 229/1 223/1 165/1 198/1 
ر متوسط سرانه د

رساله  

 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ       

 

 

 

 

 (1665-2115در کشورهای منتخب قاره آمریکا طی دوره ) (: سرمایه انسانی2جدول )
متوسط هر کشور 

 سال 21در طول 
2115 2111 2115 2111 1665  

 آمریکا 231/1 825/1 463/1 651/1 642/1 211/1

 کانادا 938/1 339/1 339/1 339/1 363/1 326/1

 برزیل 193/1 138/1 218/1 212/1 289/1 163/1

                                                           
را مورد محاسبه  8550-5108های در طی سالکشور جهان  831متوسط سال های تحصیل در  nd Lee)(Barro aلی  پروفسور بارو و پرفسور  19

 ققان است.در دسترس مح http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.htmlقرار داده اند که در سایت دانشگاه هاروارد به آدرس 
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 آرژانتین 836/1 819/1 289/1 253/1 819/1 261/1

 مکزیک 221/1 816/1 836/1 431/1 594/1 861/1

 شیلی 869/1 513/1 534/1 951/1 349/1 534/1

 کوبا 218/1 213/1 228/1 829/1 511/1 233/1

 ونزوئال 256/1 264/1 844/1 865/1 431/1 851/1

 989/1 913/1 313/1 381/1 968/1 
متوسط سرانه در 

 هرسال

 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ       

 

 (1665-2115در کشورهای منتخب اروپایی طی دوره ) (: سرمایه انسانی8جدول )
متوسط هر کشور 

 سال 21در طول 
2111 2115 2115 2115 2115  

 آلمان 413/1 512/1 592/1 536/1 538/1 581/1

 فرانسه 852/1 486/1 522/1 549/1 568/1 468/1

 ایتالیا 195/1 224/1 234/1 269/1 826/1 253/1

 بریتانیا 856/1 449/1 552/1 954/1 399/1 552/1

 اسپانیا 284/1 423/1 911/1 321/1 333/1 556/1

 نروژ 433/1 539/1 949/1 382/1 349/1 948/1

 سوئد 533/1 926/1 381/1 393/1 359/1 969/1

 فنالند 849/1 561/1 841/1 358/1 311/1 586/1

 دانمارك 866/1 518/1 516/1 531/1 993/1 523/1

 بلژیک 915/1 311/1 331/1 351/1 395/1 394/1

 پرتغال 219/1 245/1 233/1 293/1 232/1 256/1

 سویس 439/1 581/1 586/1 583/1 591/1 581/1

 چک 858/1 811/1 813/1 829/1 813/1 813/1

 یونان 493/1 581/1 513/1 311/1 624/1 988/1

 919/1 594/1 515/1 481/1 841/1 
متوسط سرانه در 

 هرسال

 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ       
 

 

 

 

 (1665-2115یقایی طی دوره )(: سرمایه انسانی در کشورهای منتخب آفر4جدول )

متوسط هر کشور 
 سال 21در طول 

2111 2115 2115 2115 2115  

 مصر 119/1 113/1 213/1 813/1 843/1 218/1

 لیبی 165/1 128/1 814/1 519/1 963/1 823/1

 تونس 114/1 183/1 136/1 298/1 831/1 219/1

 غنا 113/1 121/1 123/1 149/1 133/1 185/1
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 مالی 119/1 121/1 129/1 186/1 154/1 126/1

 سنگال 152/1 191/1 194/1 134/1 113/1 138/1

 کامرون 129/1 189/1 149/1 194/1 161/1 151/1

 اوگاندا 111/1 132/1 111/1 161/1 135/1 134/1

 تانزانیا 116/1 122/1 121/1 113/1 119/1 116/1

 مراکش 198/1 212/1 228/1 252/1 269/1 229/1

 سودان 121/1 126/1 149/1 131/1 116/1 158/1

 سوازیلند 161/1 115/1 115/1 163/1 164/1 111/1

 133/1 153/1 113/1 132/1 193/1 
متوسط سرانه در 

 هرسال

 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ       

های تحصیل در شود که میانگین کل سالیریم، مشاهده میرا در نظر بگ 2115(، اگر اطالعات سال 4( تا )1با توجه به جداول )

باشد. هر ها میبیشترین مقدار نسبت به سایر قاره 989/1در کشورهای منتخب قاره آمریکا با مقدار متوسط سرانه  2115سال 

ایاالت متحده آمریکا  باشد. کشورچند این مقدار در کشورهای آمریکای شمالی بسیار بیشتر از کشورهای آمریکای التین نیز می

باشند که این نشان کمترین مقدار را در بین کشورهای آمریکایی دارا می 289/1بیشترین و کشور برزیل با  624/1با مقدار 

باشد. بعد از قاره آمریکا، قاره اروپا با اختالف ناچیزی با مقدار اهمیت بسیار باالی آموزش عالی در ایاالت متحده آمریکا می

های تحصیل تقریبا  نزدیک به هم و باالیی قرار دارد. کشورهای منتخب قاره اروپا دارای میانگین سال 919/1سرانه متوسط 

های تحصیل باال در اکثر کشورهای هستند و مانند کشورهای قاره آسیا تفاوت زیادی میانشان وجود ندارد. میانگین سال

 624/1و توجه بسیار زیاد این کشورها به آموزش عالی است. یونان با مقدار  ی اروپا نشان دهنده اهمیتصنعتی و توسعه یافته

باشند. بعد از قاره های تحصیل را در کشورهای اروپایی دارا میکمترین مقدار میانگین سال 232/1بیشترین مقدار و پرتغال با 

باشند که های تحصیل میانه میانگین سالدارای بیشترین مقدار متوسط سر 822/1اروپا کشورهای منتخب آسیایی با مقدار 

باشند نیز در این قسمت و با کشورهای آسیایی آورده شده شایان ذکر است که کشور استرالیا و نیوزلند که در قاره استرالیا می

ن دسته از های تحصیل را در ایکمترین مقدار میانگین سال 133/1بیشترین مقدار و سوریه با  519/1است. نیوزلند با مقدار 

های تحصیل در بین دارای باالترین میانگین سال 519/1کشور نیوزلند با مقدار متوسط  2115باشند. در سال کشورها دارا می

باشد. کشورهای منتخب باشد و این نشان از اهمیت بسیار باالی آموزش عالی در کشور نیوزلند میکشور منتخب می 59کل 

ترین مقدار متوسط سرانه ها قرار دارند که پایینتر از سایر قارهپایین 133/1ای معادل سرانهقاره آفریقا با مقدار متوسط 

باشد که رقم بسیار ناچیزی است. می 119/1هم متعلق به کشور تانزانیا با مقدار  2115های تحصیل در سال میانگین سال

های تحصیل در کشورهای آفریقایی به علت پایین میانگین سال یتانزانیا در قاره آفریقا قرار دارد و این مقدار متوسط سرانه

باشد. اکثر کشورهای آفریقایی جزو کمبود فضای آموزشی و توجه بسیار کم مسئوالن به آموزش عالی در این کشورها می

 باشند.کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه می

باشد که با می 83/1برابر  2115کشور در سال  59مامی این های تحصیل برای تدر مجموع سرانه میانگین کل سال

توجه به آن کشورهای منتخب قاره آمریکا و قاره اروپا باالتر از این مقدار قرار گرفته و کشورهای منتخب قاره آسیا و قاره آفریقا 
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کشور به خود  59تم را در بین این هفورتبه بیست 43/1با مقدار  2115در زیر این مقدار قرار خواهند گرفت. ایران در سال 

 اختصاص داده است. ایران هم در باالی این مقدار متوسط کل قرار دارد.

 (1665-2115ساله ) 21در کشورهای منتخب آسیایی طی دوره  (: متوسط سرمایه انسانی1نمودار )
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 رواردها دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1665-2115ساله ) 21در کشورهای منتخب قاره آمریکا طی دوره  (: متوسط سرمایه انسانی2نمودار )
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 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ        

 

 (1665-2115ساله ) 21در کشورهای منتخب اروپایی طی دوره  (: متوسط سرمایه انسانی8نمودار )

 
 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ        

 

 (1665-2115) ساله 21 دوره طی آفریقایی منتخب کشورهای در متوسط سرمایه انسانی(: 4) نمودار
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 هاروارد دانشگاه سایت، لی و بارو هایداده: مأخذ        

کشور منتخب بدست آمده است. باالترین  59ای از آموزش عالی در تمامی ساله 21(، متوسط 4( تا )1با توجه به نمودارهای )

است. نیوزلند  291/1( متعلق به کشور نیوزلند با مقدار متوسط 1665-2115سال ) 21های تحصیل در طی مقدار متوسط سال

های آموزشی و دانشگاهی فراوان و جذب دانشجویان از سایر نقاط دنیا رشد چشمگیری در داث مکاندر چند دهه اخیر با اح

 21/1های تحصیل در این کشور داشته است. در قاره آمریکا کشور ایاالت متحده آمریکا با مقدار متوسط افزایش میانگین سال

بیشترین  394/1در قاره اروپا کشور بلژیک با مقدار متوسط  های تحصیل را به خود اختصاص داده است.باالترین میانگین سال

باشد و در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته است. در قاره آفریقا نیز کشور لیبی با مقدار های تحصیل را دارا میمیانگین سال

کشور با مقدار  59ان از بین ساله، ایر 21باالتر از سایر کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. در این دوره  823/1متوسط 

ششم را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کشورهای دیگر مقدار پایینی ودر مجموع رتبه سی 234/1متوسط 

باشد. مسئولین در ایران عالوه بر افزایش تعداد دانشگاهها که در چند سال اخیر رشد زیادی داشت به افزایش کیفیت می

 116/1کشور، کشور تانزانیا با مقدار متوسط  59مام جوانب دقت عمل بیشتری باید بنمایند. در بین این دانشگاهها نیز در ت

های تحصیل را دارد که نشان از عدم توجه به بخش آموزشی و بخصوص دانشگاهی در این کشور ترین میانگین سالپایین

 باشد.می

کنم بدست آمده است به ترتیب بیان می (1665-2115)وسط در بازه زمانی ها به طور متدر اینجا تمامی کشورها را که اعداد آن

اند. به ترتیب مقدار متوسط ها را بر روی آموزش عالی انجام دادهتا مشخص شود کدام کشورها بیشترین و یا کمترین هزینه

 اسامی کشورها عبارتند از:

دا، بلژیک، سوئد، نروژ، یونان، شیلی، اسپانیا، بریتانیا، فنالند، آلمان، نیوزلند، آمریکا، اسرائیل، استرالیا، ژاپن، فیلیپین، کانا

سویس، دانمارك، فرانسه، قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه، مکزیک، سنگاپور، اردن، ونزوئال، عربستان، لیبی، مغولستان، 

مراکش، مصر، تونس، برزیل، تاجیکستان، چین، هند، چک، بحرین، آرژانتین، ترکیه، مالزی، کوبا، ایران، کویت، پرتغال، ایتالیا، 

 سوریه، ویتنام، سوازیلند، اوگاندا، سنگال، سودان، کامرون، غنا، مالی و تانزانیا.
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 نتیجه گیری: (4

سازی باشد در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی که بر پایه افزایش تولید، صادرات و افزایش مبادالت جهانی و خصوصی

به حداقل خواهد رسید. نظام آموزش عالی هم در این اقتصادها از آزادی و استقالل بیشتری نسبت به  های دولت همدخالت

کشورهای توسعه نیافته و کشورهای صادرکننده مواد اولیه برخوردار است و خروجیهای مطلوب تر و با کیفیت بیشتری به 

باشد باید توجه بسیار ایران که صادرکننده مواد خام میکند. بنابراین کشورهایی مانند بخش تولیدی و اقتصادی روانه می

ای به این امر بنماید که البته این امر یعنی خصوصی سازی نهادهای دولتی بصورت شفاف در افق چشم انداز ذکر شده ویژه

د و جایگاه شایسته است لذا باید اهتمام جدی در این زمینه صورت گیرد تا نظام آموزش عالی به آزادی و استقالل بیشتری برس

 خود را در کشور پیدا کند.

از سوی دیگر باید به کارایی و کیفیت نظام آموزش عالی هم توجه بسیار زیادی شود؛ چرا که در کشورهای توسعه یافته 

ل های تحصیارزشیابی اشخاص بر مبنای کارایی، توانایی و مهارت اشخاص است نه بر اساس مدرك آنان. افزایش میانگین سال

نشان از افزایش کیفیت نظام آموزش عالی نیست، لذا مسئولین در کشورهایی همانند ایران که دارای اقتصادی درحال توسعه 

می باشد باید به جای گسترش سریع آموزش عالی، فکری هم به حال افزایش کیفیت و کارایی این دانش آموختگان دانشگاهی 

دی و کارآمدی سیاستهای اقتصادی عمال  موجب ناکارآمدی نظام آموزش عالی، اتالف بکنند. چرا که بدون توجه به شرایط اقتصا

منابع کمیاب، بیکاری آشکار و پنهان گسترده دانش آموختگان در جامعه و عدم استفاده کارآمد از آنها خواهد شد که در نهایت، 

داشت که حل آنها نیز مستلزم اتالف زمان و انرژی مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در جامعه به دنبال خواهد 

  فراوانی است.
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