
 

آموختگان شاغل و نوع  ارزيابي نرخ بازده آموزش درايران برحسب جنسيت دانش
 آموزش آنان

  
  3كلثوم نامي و 2، ابوالقاسم نادري1رقيه رامشي

  04/06/1392 :تاريخ دريافت
 10/12/1392 :تاريخ پذيرش

  
  :چكيده

موختگان شاغل آ پژوهش حاضر با هدف ارزيابي نرخ بازده فردي آموزش در ايران برحسب جنسيت دانش
الگوي برآوردي تابع دريافتي مينسر است كه با ساختار اجتماعي . و نوع آموزش آنان صورت گرفته است

هاي مورد استفاده در تحقيق، نتايج تحقيق  داده. و اقتصادي خانوار ايراني مطابقت داده شده است
ي شاغالن  اري پژوهش، كليهي آم و جامعه است 1381هاي اجتماعي و اقتصادي خانوار در سال  ويژگي

هاي سال تحصيل، تجربه، جنسيت،  در اين مقاله نقش متغير .سرپرست خانوار در سال مذكور است
دهد كه نرخ بازده  آمده نشان مي دست نتايج به. بخش اشتغال و نوع شغل به در آمد پرداخته شده است
اغالن در بخش خصوصي بيشتر از شاغالن براي ش آموزش دارندگان تحصيالت عالي، بيشتر از ساير افراد،

همچنين .  در بخش دولتي، براي كارفرمايان كمتر از غيركارفرمايان و براي زنان بيشتر از مردان است
هاي علوم انساني و علوم پايه  هاي مهندسي بيشتر از بازده آموزش براي رشته بازده آموزش براي رشته

همچنين هر . درصد برآورد شده است 7/5ست خانوار حدود نرخ بازده آموزش براي شاغالن سرپر. است
  . افزايد درصد به دريافتي شاغالن مي 4/4سال تجربه حدود

  .ريزي آموزشي ،تابع دريافتي مينسر گذاري آموزشي،  برنامه سرمايه نرخ بازده آموزش،: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
نقشي مهمي دارد؛ به ي يك كشور ي اقتصادي و اجتماع نيروي انساني در روند توسعه

پردازان اقتصادي يكي  نظريه. ي منابع انساني آن است طوري كه پيشرفت جوامع در گرو توسعه
ي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه  ترين فاكتورهاي مؤثر بر نزول رشد و توسعه از مهم

دانند ع انساني ميهاي آموزشي منابگذاري آموزشي و عدم توجه به بازده كمبود و سرمايه
آيد و همانند  گذاري به شمار مي هاي آموزش نوعي سرمايه هزينه) 2011؛1مورگان و وو(

) 4:1382زاده ، عماد. (هاي فيزيكي از بازده اقتصادي برخوردار است گذاري در سرمايه سرمايه
ن از گذاري از نظر فرد يا جامعه سودآور است كه منافع مورد انتظار آ زماني يك سرمايه

؛ بنابراين در انتخاب ميان انواع )2،2008منون(هاي مورد انتظارش بيشتر باشد  هزينه
كنند آن نوع  ها و منافع دارند و سعي مي ها سعي بر ارزيابي هزينه گذاري افراد يا دولت سرمايه
ز جيمن(گذاري را انتخاب كنند  كه با توجه به هزينه بيشترين سود ممكن را داشته باشد سرمايه

  )3،2008و پاترينوس
اين كه سهم و نقش آموزش در تامين رفاه انسان در مقايسه با ساير امور چه ميزان بوده  

هاي تجربي است  كه روش تحليل هزينه فايده ابزار اساسي براي  است، مستلزم انجام تحليل
اليت آموزش ارزشيابي نقش آموزش در تامين رفاه افراد و جامعه و نهايتا تخصيص منابع بين فع

ي تجربي را در چارچوب تحليل  اولين مطالعه4والش 1960در اواسط دهه . و غير آموزشي است
ي تجربي خود به دست آورد اين است كه  نتيجه كلي كه وي از مطالعه. هزينه فايده انجام داد

.  اري استگذ هايي مانند انگيزه سرمايه آمده از طريق آموزش متكي به انگيزه دست هاي به توانايي
هاي مترتب  گذاري در آموزش مادامي كه بازدهي حاصل از آن هزينه بر اساس نتايج وي، سرمايه

ارزيابي نرخ ) 1383نادري،(و سود قابل انتظاري داشته باشد، ادامه خواهد يافت  را جبران نمايد
گذاري سرمايه ارزيابي عملكرد از.1تواند مؤثر باشدبازده آموزشي نيروي انساني در چند بعد مي

مطالعات . 3. گيري هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتيكمك به تصميم.2درآموزش
لي؛ ژائو و (.ي اقتصادي را مشخص سازد تواند تأثير آموزش برتوسعهمستمر در اين حوزه مي

است با نرخ بازده برابر شزنرخ بازده به عنوان معياري براي سودمندي آمو) 2011, 5مورگان
گذاري ديگري كه نياز به جرياني از  گذاري در ماشين آالت، مستغالت يا هرنوع سرمايه هسرماي

                                                            
1. Morgan, W.J., and B. Wu, eds 

2. Menon 
3. Jimenez, E and Patrinos, H 
4. Walsh 
5. Li,F; Zhao,Y;Morgan,J 
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گذاري در طول زمان دارد و بازده آن به صورت جريان در آمد در طي زمان فراهم شود  سرمايه
 هارمون تواند نوساناتي داشته باشد  نرخ بازده برحسب افراد مختلف مي) 1380كارنوي،(  

دليل عمده در خصوص اين كه چرا نرخ بازده براي افراد مختلف متفاوت است را وهمكاران  دو 
ها تفاوت در اين نرخ را ناشي از تفاوت قدرت ريسك و همچنين عدم هماهنگي  اند، آن ذكر كرده

مختلف معرفي ) هاي متفاوت فردي ها و توانايي بر حسب قابليت(و يكسان بودن افراد 
در نهايت به اين امر بايد اشاره كرد كه تحقيق حاضر به )2002،هارمون و همكاران(اند كرده

آموختگان شاغل  دانش وزشمآموزش بر حسب جنسيت ونوع آ فردي ارزيابي نرخ بازده
و ن ريزا بدين وسيله برنامهميزان سود دهي در آموزش را مورد ارزيابي قرار داده و پردازد تا  مي

ونگي تخصيص منابع به اين بخش در مقايسه با ديگر ي چگ آموزشي را در زمينهگذاران  سياست
، بدين منظور پژوهش حاضر با هدف ارزيابي نرخ بازده فردي .ها رهنمون كند گذاري سرمايه

آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان است  و در اين  آموزش در ايران برحسب جنسيت دانش
  .راستا اهداف و سؤاالتي را مد نظر قرار داده است

  
  :كلي تحقيقهدف 

هدف كلي  تحقيق  ارزيابي نرخ بازده فردي آموزش در ايران برحسب جنسيت 
  . آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان است دانش

  
  :هدف جزيي تحقيق

  ي آماري مورد مطالعه مشخص كردن و تخمين تابع دريافتي مينسر براي جامعه
  

  سؤاالت تحقيق
ي تحصيالت عالي بيشتر از نرخ بازده آموزش براي آيا نرخ بازده آموزش براي افراد دارا )1

  ساير افراد است؟
آيا نرخ بازده آموزش براي شاغالن در بخش خصوصي بيشتراز نرخ بازده آموزش براي  )2

  شاغالن در بخش دولتي است؟
آيا نرخ بازده آموزش براي كارفرمايان بيشتر از نرخ بازده آموزش براي ساير مشاغل  )3
  ؟است

  رخ بازده آموزش براي مردان بيشتر از نرخ بازده آموزش براي زنان است؟آيا ن )4
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محققين از .  ارتباط بين آموزش و دستمزد يكي از مهم ترين مطالعات در اقتصاد كار است
بين دستيابي به آموزش و دستمزد ارتباط محكمي در كشورهاي متفاوت پيدا كردند 1970دهه 

ر مثبت  و معني داري بر ميزان دريافتي افراد دارد آموزش تأثي)1،1994ساخاروپولوس(
  ) 2002,لوپز(

براي يافتن » نرخ بازدهي تعليم و تربيت در ايران«در تحقيقي با عنوان ) 1373(افشاري  
 84/3الي 3/3وي ضريب مربوط به تجربه را . نرخ بازده آموزش از تابع مينسر استفاده كرد

درصد تخمين زده  9/ 3الي 3/7زده آموزش در ايران همچنين نرخ با. درصد تخمين زده است
بررسي اثر تحصيالت عالي تجربه بر «اي تحت عنوان  وي همچنين در مقاله. شده است

به ارزيابي » در ايران با استفاده از مدل مينسر) دولتي–بخش خصوصي (هاي شاغالن  دريافتي
: دهد كه از اين تحقيق نشان مينتايج حاصل  .نرخ بازده آموزش در سطح عالي  پرداخته است

  .افزايد درصد به دريافتي شاغالن مي11تا 10هرسال اضافي تحصيل در آموزش عالي، بين 
» تحليل تطبيقي بازدهي سرمايه انساني در بازار كار«اي با عنوان  در مقاله) 1381(نادري

پرورش به ارزيابي  و انتخاب نمونه از كل شاغالن آموزش و 1380هاي سال  با استفاده از داده
نتايج تجربي مويد آن است كه دارندگان تحصيالت ديپلم، فوق . نرخ بازده آموزش پرداخته است

  . درصد هستند 5/6و  7، 5/0به ترتيب داراي نرخ بازده اقتصادي  ديپلم و ليسانس 
ي  محاسبه«هاي هزينه درآمد در تحقيقي تحت عنوان  با استفاده از داده) 1384(صالحي 

نشان نتيجه بررسي . با استفاده از توابع درآمدي پرداخته است» ازده سرمايه انساني در ايران ب
وي نرخ بازده . شود هاي تحصيل افزوده شود، درآمد بيشتر مي دهد هرچه به تعداد سال مي

  .درصد برآورد كرده است 10آموزش را 
گذاري در سرمايه  معتقد بود كه سطح تحصيالت ارتباط مستقيمي با سرمايه2مينسر

گذاري بيشتر در سرمايه انساني براي مردان و  انساني دارد و اين به اين معنا است كه سرمايه
، با استفاده از تابع )1974(وي ) 3،2007پوالچك(آورد  زنان درآمدهاي بيشتري را حاصل مي

رز امريكايي هاي يك نمونه از درآمدهاي ساالنه مردان سفيد پوست غير كشاو دريافتي و داده
نتايج حاصله از تخمين تابع درآمد . به ارزيابي بازده آموزش پرداخته است 1959مربوط به سال 

  .مشخص شده است 1در جدول

                                                            
1. Psacharopoulos 
2. Mincer 
3. Polacheck. 
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در مدل ابتدا مينسر به برآورد بازده آموزش بر اساس مدل كالسيك پرداخته است و نرخ 
ه كار برده شده تنها حدود درصد برآورد كرده است، بر اساس مدل ب 7بازده آموزش را حدود 

در مدل دوم وي . شود درصد از تغييرات درآمدي توسط متغير تحصيالت توضيح داده مي 7/6
هاي تحصيل و تجربه در توضيح ساختار  هاي سال به ارزيابي قدرت توضيح دهندگي متغير
افراد حدود  هاي ارزيابي شده را در تبيين دريافتي دريافتي افراد مذكور پرداخته تأثير متغير

  .درصد برآورد كرده است 10وي در اين مدل بازده آموزش را حدود . برآورد كرده است 28/0
  

  تخمين توابع دريافتي سرمايه انساني: 1جدول
R2 تابع  

067/0  
285/0  

Lny=7/58+/07s                                    
Lny=6/2+0/107s+0/081t+0/0012t 

  
ها با  ديده در سازمان بيان كردند كه كاركنان آموزش) 2012(  1سينارسا و سبي 
وري بيشتري در كار خواهند داشت و كارايي هاي فردي خودشان بهرهگيري بهتر از توانايي بهره

  .تر خواهد بود و عملكرد سازمان نيز مطلوب
گذاري در  بازده سرمايه«در تحقيقي تحت عنوان ) 2004( 2ساخاروپولوس و پاترينوس

نتايج بررسي نشان . اند ي نرخ بازده آموزش پرداخته ي جديدترين الگو در زمينه به ارائه» موزشآ
توان اين امر را ناشي از  دهد  بازده فردي آموزش بيشتر از بازده اجتماعي آن است كه مي مي

  . هاي دولتي دانست يارانه
هاي  ي زماني سال ر بازهگذاري در آموزش را دتغيير درازمدت سرمايه) 2003(لي و ديانگ 

ي زماني سه  را بررسي كردند و در تحقيقات خود نشان دادند كه در اين بازه  1999تا 1990
وري نيروي كار و تغيير در گذاري در آموزش موجب بهبود بازار كار ، بهرهبرابر شدن سرمايه

  )2005؛ 3پارك و سونگ, ژائو, ژانگ. (پرداخت درآمد كاركنان شد
به ارزيابي بازده آموزش با استفاده از تابع دريافتي مينسر به تفكيك ) 2001( 4تروبر و ول

دهد كه بازده آموزش براي زنان  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي. اند زن و مرد پرداخته

                                                            
1. Cainarca ,G,C& Sgobbi F 

2. Psacharopoulos, G. and Patrenios 

3. Zhang,Z; Zhao;Y; Park;A; Song; 

4.Weber, B. and Wolter. 
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شان  ي زنان در مقايسه با مردان تأثير كمتري در ميزان دريافتي بيشتر از مردان است؛ اما تجربه
  . دارد

هاي  هاي سال به ارزيابي بازده آموزش در كشور فنالند بر اساس داده) 2001( 1سپولندا
پرداخته و نرخ بازده آموزش را به تفكيك زن و مرد در طي اين دو سال مورد  1990و  1980

 5درصد و براي زنان  6را براي مردان  1980وي بازده آموزش در سال . مقايسه قرار داده است
 4درصد و براي زنان  6بازده آموزش براي مردان  1990رده است و درسال درصد برآورد ك

در هر دو سال مورد بررسي زنان بازده آموزش كمتري نسبت به مردان . درصد برآورد شده است
 .اند داشته

با استفاده از تابع دريافتي مينسر به ارزيابي بازده آموزش ) 2002( 2هارمون و ديگران
 7اند كه ميزان نرخ بازده حدود  ها چنين برآورد كرده آن. اند داختهبرحسب نوع جنسيت پر

داري بين دريافتي مردان و زنان وجود دارد و مردان  از نظر آنان تفاوت معني. درصد بوده است
همچنين تجربه در دريافتي افراد نقش مهم و . با سطح برابر سواد، بيشتر از زنان دريافتي دارند

  .سزايي دارد به
به بررسي ميزان تغييرات در نرخ بازدهي آموزش پرداخته و نرخ )  2002( 3اسياميدور

ها  ها و فوايد خصوصي و اجتماعي آموزش محاسبه و آن بازدهي آموزش را از طريق برآورد هزينه
ي دبيرستان افزايش ولي در  را باهم مقايسه كرده و  بيان نموده  كه نرخ بازدهي آموزش تا دوره

  .موزشي پس از آن كاهش يافته استهاي آ دوره
هاي تحصيل  دهد كه افزايش سالنشان مي) 2000(تحقيقات ساكستون و چيرمن 

ي كارگران اثر قابل توجهي براي درآمدهاي  شخصي و اجتماعي در سطح كالن  آموزش و تجربه
ر آنان اقتصادي داردو ساختار سرمايه انساني ، يك اثر مثبت برروي رشد اقتصادي دارد به نظ

درصد در  25بازدهي افراد در اثر آموزش بسيار قابل توجه است و سطوح تحصيلي عالي باالي 
  .رشد اقتصادي تأثير دارد

گذار بردرآمد با توجه  در تحقيقي به ارزيابي بازده آموزش و عوامل تأثير)  2007(پوالچك 
د كهافراد آموزش ديده به نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دا. به تابع دريافتي پرداخته است

هاي  دارند به عبارت ديگر سال مراتب درآمد بيشتري از افراد كمتر آموزش ديده دريافت مي
  .ي مستقيم دارد تحصيل با ميزان دريافتي افراد رابطه

                                                            
1. Aspuland. 
2. Harmon, C.& Hogam, V. and Walker,  L 
3. Durasiamy 



  1393و تابستان  بهار/  5شماره / سومدوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
17   

 

 
 

هاي مربوط به فارغ التحصيالن كالج در سال  بر اساس داده) 2008( 1روسي و هرچ  
ش بر اساس تابع دريافتي مينسر پرداخته و بازده آموزش  در اين به ارزيابي بازده آموز 2003
همچنين بر اساس . اند درصد برآورد كرده 3/2ها را براي افراد مورد ارزيابي حدود  كالج

هاي هنر، علوم انساني و علوم  ها نرخ بازده آموزش براي فارغ التحصيالن رشته محاسبات آن
بازده فارغ .  هاي فني و مهندسي است الن رشتهاجتماعي بسيار كمتر از فارغ التحصي

ي هنر و علوم  درصد بيشتر از فارغ التحصيالن در رشته 7هاي مهندسي حدود التحصيالن رشته
تواند اثربخش ترين راه  گذاري در آموزش مي بازده سرمايهتحليل بنابراين .   انساني است

 ري تخصيص منابع در ام در زمينه ريزان و برنامه افرادتخصيص منابع را مشخص كند و به 
  .كمك نمايدآموزش راهنمايي 

اي آموزان مدارس نظري و حرفه اي نرخ بازده ادراك شده دانش در مطالعه) 2008(2منون
در همان  1994براي آموزش عالي در كشور قبرس راارائه و آن را با برآوردهاي قبلي براي سال 

ي خود با استفاده از دو روش مستقيم و ميانبر نرخ  وي در مطالعه. كشور  مقايسه كرده است
نرخهاي برآورد شده به عنوان متغير مستقل در تحليل رگرسيون . بازده را برآورد كرده است

آموزان متوسطه براي  ي تأثير مالحظات اقتصادي در تصميم دانش لجستيك براي مطالعه
زايش در نرخهاي بازدهي ادراك شده نتايج مشاهده شده اف. اند پيگيري آموزش عالي وارد شده

. دهد براي هر دو گروه وارد شوندگان به آموزش عالي و وارد شوندگان به بازار كار را نشان مي
به , اند  براساس روش اصلي اين نرخها براي دانشجوياني كه قصد ورود به بازار كار را داشته

% 8/2راساس روش ميانبر به ترتيب و ب%  6/3و%5/1: عبارتند از  2004و  1994هاي  تريب سال
هاي  مذكور براي دانشجوياني كه قصد ورود  همچنين اين نرخها به ترتيب سال. هستند% 4/4و 

و % 7/7وبراساس روش ميانبر %  4/9و% 7/6اند براساس روش اصلي به آموزش عالي را داشته
ك شده براي آموزش در دو مدل رگرسيون لجستيك نرخهاي بازده ادرا.  اند گزارش شده% 8

اند تأثير بيشتري  عالي در مقايسه با ساير عواملي كه به عنوان متغير مستقل در مدل وارد شده
  .اند آموزان براي پيگيري آموزش عالي داشته را بر عالقه دانش

ي انتظارات دانشجويان از بازده مالي آموزش عالي در سه مورد از  درباره) 2010(آنچور 
اي كشور انگلستان تصاد كشور جمهوري چك و يك مورد از دانشگاههاي حرفههاي اق دانشكده

ها در بررسي خود با استفاده از  آن. بررسي كردند 2009-2008و  2005-2004در اسلهاي 
نرخ بازده مورد انتظار به طور كلي، .  روش ميانبر بازده مورد انتظار دانشجويان را برآورد كردند

                                                            
1. Rossi, A and Hersch, J. 
2. Menon 
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نرخ بازده مورد همچنين، . برآورد شده است% 07/14و براي همه زنان % 2/15براي همه مردان 
و براي دانشگاههاي پروگوئه،  %27/14هادرزفيلد انگلستان   انتظار براي مردان در دانشگاه
گزارش شده % 50/11، و %33/12, % 8/11جمهوري به ترتيب  اليبريك و پاردوييك در كشور

و % 32/11،% 35/12, % 30/16: ترتيب عبارت است از همچنين ، اين نرخ براي زنان به.است
اين نتايج حاكي از آن است كه نرخهاي بازده با توجه به جنسيت كشور و مكان مطالعه %  91/9

  )1392اسدبگي ، نادري و انتظاري ؛( متفاوت است
نشان داد كه ميزان نرخ بازده مورد انتظار براي كل ) 2011(ي مرو نتايج مطالعه

همچنين ميزان نرخ بازدهي مورد . درصد بوده است 23/ 58ن با استفاده از اصلي دانشجويا
هاي مهندسي ، مديريت اداري و فناوري ، آموزش و پرورش ، گردشگري ،  انتظار براي رشته

حسابداري , مديريت ، مديريت منابع انساني ، مطالعات دولتي ، حسابداري و ارتباطات اجتماعي
، 45/31، 13/36، 36/42: بااستفاده از روش ميانبر به ترتيب عبارتند از و ارتباطات اجتماعي 

درصد و با استفاده از روشاصلي به ترتيب  13/36و  68/37،5/27،  78/36، 61/29،78/40
.  اند درصد بوده 18/24و  31/19، 13/24، 56/24،  93/25,  07/21،64/20,  19/24,  13/30

در اين مطالعه .  رخها خوش بيني دانشجويان سال اول استاز جمله داليل باال بودن اين ن
ي  هاي آموزش و پرورش ، مطالعات دولتي و به طور چشمگيري رشته دانشجويان رشته

  .   اندهاي مهندسي و مديريت داشته حسابداري انتظارات بازدهي كمتري نسبت به رشته
نيروي كار و همچنين وري بيشتر كند كه رشد آموزش باعث بهرهجان وون بيان مي

به نقل از .  (شود منعكس مي GDPوري بيشتر توليد خواهد شد كه اين امر در رشد باالي بهره
  )2014؛1گارسيا ، گواتاكي، گورا و مولدونادو

  
  شناسي تحقيق روش
  ها  ي تحقيق و منابع گردآوري داده ي آماري ، نمونه جامعه

اي اجتماعي اقتصادي خانوارهاي ايرا ن در ه در اين تحقيق نتايج آمارگيري از ويژگي  
 ،سالاين در  .كه مركز آمار آن را اجرا كرده است، مورد استفاده قرار گرفته است 1381سال 

 7/43(خانوار  2597شهري و ) درصد 3/56( رخانوا 3347هخانوار آمارگيري شدند ك 5944
الن سرپرست خانوار در سال ي شاغ ي آماري پژوهش حاضر كليه جامعه .روستايي بودند) درصد

ي آمارگيري شده توسط مركز آمار به انتخاب پرداخته و پس  بدين جهت در نمونه.  مذكور است

                                                            
1 . García, Guataquí, Guerra, Maldonado 
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خانوار 1578خانوار كاهش پيدا كرد كه از اين ميان  2609از آن تعداد خانوارها به 
  .اند روستايي بوده) درصد52/39(خانوار 1031شهري و )  درصد84/60(

  
  ها و تحليل دادهروش تجزيه 

به منظور ارزيابي تأثير متغير بر دريافتي شاغالن سرپرست خانوار از مدل تابع دريافتي 
ي  در اين تابع درآمد متأثر از عواملي چون آموزش، تجربه، زمينه. مينسر استفاده شده است
تأثير هر در اين پژوهش . گيرد هاي مربوط به درآمد مد نظر قرار مي خانوادگي، و ساير متغير

يك از متغيرها در تبيين دريافتي افراد در تابع مينسر با استفاده از رگرسيون چندگانه برآورد 
همچنين در پژوهش حاضر به منظور تخمين تابع مذكور از روش حداقل مربعات . شود مي

  . استفاده شده است (OLS)معمولي 
به ارزيابي قدرت  1در الگوي . پردازيم در ادامه به توضيح تابع در الگوهاي مختلف مي 
ي كار؛ مطابق با  هاي تحصيل و تجربه سال(ي انساني  هاي مرسوم سرمايه دهندگي متغير توضيح

الگوي . شود در توضيح ساختار دريافتي افراد مورد بررسي پرداخته مي) الگوي معروف مينسر 
  :مورد نظر بدين صورت است

                                                             1الگوي
 

آيا نرخ بازده آموزش براي «به سؤال اول پژوهش مبني براين كه  2با استفاده از الگوي 
پاسخ داده » افراد داراي تحصيالت عالي بيشتر از نرخ بازده آموزش براي ساير افراد است؟

قطع پايه، متوسطه يعني نرخ بازده اقتصادي مقاطع مختلف تحصيلي پرداخته درسه م. شود مي
  : الگوي مورد نظر به صورت زير است. شود و عالي محاسبه و ارزيابي مي

  2الگوي
    

باتوجه  به اين كه در الگوي برآورد شده مقطع تحصيلي به صورت متغير مجازي استفاده 
ي بازدهي اقتصادي آموزش از  شده است، براي محاسبه

)()/(ي رابطه 1212 sssss nnaar  شده است كه در آن استفادهsia معرف ضريب  
معرف مقطع تحصيلي  iو ) به سال (ي تحصيل آن  مقطع  معرف طول دوره sinتحصيالت ،

  .  است
بدين منظور در الگوي . شود سؤال دوم پژوهش پاسخ داده مي  3با استفاده از  الگوي  

هاي تحصيالت و تجربه در تبيين تغييرات درآمدي شاغالن در بخش  ابتدا تأثير متغيرمذكور 

eattasaay  2
210ln

etatasasasaay  2
543210ln
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هاي تحصيالت و تجربه در تغييرات  شود؛ سپس در الگو به ارزيابي تأثير متغير دولتي ارزيابي مي
  :الگوي مذكور بدين صورت است. شود درآمدي شاغالن در بخش خصوصي پرداخته مي

  3الگوي
ضريب نوع شغل  1dدر الگوي فوق  

متغير نوع شغل است كه يك بار به صورت دولتي و بار ديگر به صورت غير دولتي وارد  gو
  .الگو شده است

آيا نرخ بازده آموزش براي «سؤال سوم پژوهش مبني بر اين كه  4با استفاده از الگوي 
در الگوي . شود پاسخ داده مي» ه آموزش براي ساير مشاغل است؟كارفرمايان بيشتر از نرخ بازد

هاي تحصيالت و تجربه در تبيين تغييرات درآمدي كارفرمايان  ارزيابي  مذكور ابتدا تأثير متغير
هاي تحصيالت و تجربه در تغييرات درآمدي غيركارفرمايان  و سپس به ارزيابي تأثير متغير

  :صورت زير است الگوي مذكور به. شود پرداخته مي
edctatasaay                                               4الگوي  1

2
3210ln                                            

                   
نوع شغل است كه يك بار به صورت  متغير dضريب نوع شغل و 1cدر الگوي فوق 

  .كارفرما و بار ديگر به صورت غيركارفرما وارد الگو شده است
آيا نرخ بازده آموزش براي مردان «سؤال چهارم مبني بر اين كه  5با استفاده از الگوي 

ي  در الگوي مذكور در محاسبه. شود پاسخ داده مي» بيشتر از نرخ بازده آموزش براي زنان است؟
زده آموزش در ابتدا فقط به ارزيابي بازده آموزش و تخمين متغير تجربه در ميزان دريافتي با

هاي تحصيالت و تجربه در تغييرات درآمدي زنان محاسبه و  مردان پرداخته، سپس تأثير متغير
  :الگوي مورد نظر به صورت زير است. شود ارزيابي مي

edbtatasaay                                           5 الگوي  1
2

3210ln                       
  

متغير جنسيت است  كه يك بار به صورت  dضريب جنسيت است  و 1bدر الگوي فوق 
  .مرد و بار ديگر به صورت زن وارد الگو شده است

هاي مختلف تحصيلي پرداخته  رشته به ارزيابي بازده آموزش در بين 6همچنين در الگوي 
. ايم ي علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي برآورد كرده و بازده آموزش را در سه رشته
  :الگوي مذكور به صورت زير است

edftatasaay                 6الگوي  1
2

3210ln                                 

                                                                                                          

egdtaatsaay  1
2

3210ln
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ي تحصيلي است كه يك بار  متغير رشته dي تحصيلي و  ضريب رشته fدر الگوي فوق 
ار ديگر علوم ي تحصيلي علوم پايه به صورت يك و علوم انساني و فني و مهندسي صفر و ب رشته

  .وارد الگو  شده است 1پايه و علوم انساني صفر و علوم پايه 
سازد به منظور  نهايتا با توجه به اين كه شرايط مختلف تابع دريافتي مينسر را متأثر مي

هاي  با توجه به متغير 1ي الگوي گذاري در منابع انساني به توسعه ارزيابي بازده اقتصادي سرمايه
ها چند درصد از تغييرات  ايم كه اين متغير ته و به ارزيابي اين امر پرداختهدر دسترس پرداخ

متغيرهاي مورد  R2پرداخته و  7بدين منظور به برآورد الگوي . دهد دريافتي را توضيح مي
  .ايم ارزيابي را برآورد كرده

eDBtataaay                        7الگوي 
d

dduts  


6

1

2
0ln    

  
0aكه در آن گذاري از طريق  معرف سرمايه tهاي تحصيل، معرف سالsعرض از مبدا، 

كارفرما (هاي مجازي كه تأثير جنسيت، نوع شغل بردار متغيرDآموزش و يادگيري ضمن كار و 
ي تحصيلي وضعيت  ، رشته)دولتي در مقابل خصوصي(، بخش اشتغال)در مقابل غير كارفرما

الزم به . كند ي مورد ارزيابي را برآورد مي تأهل و محل سكونت بر تبيين تغييرات دريافتي نمونه
هاي كنترل فقط در  سكونت به صورت متغير ذكر است كه متغيرهاي وضعيت تأهل و محل

  .اند گذار در دريافتي افراد تخمين زده شده به عنوان عوامل تأثير) 7الگوي (الگوي نهايي 
  

  ها نتايج و يافته
  1الگوي 

درصد  3/7دهند، ميزان بازده آموزش  نشان مي 1نتايج الگوي  2گونه در جدول همان
دهد كه دريافتي افراد در  نشان مي 1از برآورد الگوي همچنين نتايج حاصل . برآورد شده است

به عبارتي افراد . يابد كه البته روند افزايش به طوركاهشي است هاي تجربه افزايش مي طول سال
گذاري بيشتري روي خود  هاي پاياني كار سرمايه ي كاري خود در مقايسه با سال در ابتداي دوره

توان مطرح كرد كه  ترتيب، اين استنباط كلي را ميدهند و بدين  در محيط كار انجام مي
گذاري انساني از طريق تحصيالت رسمي و يادگيري ضمن كار داراي بازدهي اقتصادي  سرمايه

. دهد از تغييرات دريافتي را توضيح مي 21/0هاي مذكور حدود  همچنين متغير. مثبت است
  : ادتوان در تابع زير نشان د را مي 1نتايج حاصل از الگوي 

 Y=529/15+073/0)+سال تحصيل+(052/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(
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   2الگوي
آيا نرخ بازده آموزش براي افراد «پژوهش مبني بر اين كه  1با توجه به سؤال  2در الگوي 

به ارزيابي نرخ بازده » داراي تحصيالت عالي بيشتر از نرخ بازده آموزش براي ساير افراد است؟
مختلف تحصيلي پرداخته  بازده آموزش را در هر مقطع تحصيلي  برآورد اقتصادي سطوح 

با توجه به اين كه در الگوي برآورد شده سطح تحصيالت به صورت متغير مجازي . ايم كرده
ي بازدهي اقتصادي آموزش از  استفاده شده است براي محاسبه

)()/(ي رابطه 1212 sssss nnaar  استفاده شده است كه در آنsia معرف ضريب  
معرف مقطع تحصيلي  iو ) به سال (ي تحصيل آن  سطح  معرف طول دوره sinتحصيالت،

با توجه به نتايج حاصله نرخ بازده اقتصادي ساالنه براي سطوح تحصيلي پايه، متوسطه و .  است
توان  را مي 2نتايج حاصل از الگوي  .درصد برآورد شده است7/ 8و 48/2، 2/6عالي  به ترتيب 

  :در تابع زير نشان داد
 Y =170/15+566/0)پايه+(298/0)متوسطه+(254/1)عالي+(05/0)تجربه( -001/0)مربع تجربه(

  نشان داده شده است 2در جدول 2و  1نتايج حاصل از برآورد الگوهاي 
  

  3الگوي 
پژوهش به ارزيابي سؤال دوم پژوهش مبني  3الگوي  با استفاده از3جدول  1درالگوي 

آيا نرخ بازده آموزش براي شاغالن در بخش خصوصي بيشتر از نرخ بازده آموزش «: براين كه
هاي مرسوم  به ارزيابي قدرت توضيح دهندگي متغير» براي شاغالن در بخش دولتي است؟

ش دولتي و غيرخصوصي در توضيح ساختار دريافتي شاغالن در بخ) ي انساني سرمايه
دهد ميزان بازده آموزش براي شاغالن بخش  گونه كه نتايج نشان مي همان. ايم پرداخته

بدين ترتيب . درصد برآورد شده است 7/4درصد و براي شاغالن در بخش دولتي  8/ 2خصوصي 
گذاري انساني از طريق تحصيالت رسمي  توان مطرح كرد كه سرمايه اين استنباط كلي را مي

  .براي شاغالن در بخش خصوصي بيشتر از شاغالن در بخش دولتي است
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  1381هاي مركز آمار براي سال  الگوي دريافتي برآورد شده بر اساس داده: 2جدول

  متغير
  2الگوي   1الگوي

 t ي  آماره ضريب tي  آماره ضريب

    259/15 259/15  عرض از مبدا
    31/21  073/0 هاي تحصيل    سال

 a   -  -  254/1 325/19عالي  تحصيالت

 a   -  - 298/0 349/16تحصيالت متوسطه

 a   -   - 566 /0 791/11 تحصيالت پايه

 052/0 875/13 052/0 878/12 ي كار هاي تجربه سال

  -671/11 - 001/0  -156/12 - 001/0  مربع تجربه     
R2  3/21 7/20  

 
صيلي به صورت متغير مجازي سطوح تح a . متغير وابسته لگاريتم دريافتي است: توضيح 

  .لحاظ شده است)چنان چه فرد داراي تحصيالت مورد نظر بوده و صفر در غير اين صورت 1(
ي  تأثير مثبت يادگيري ضمن كار بر روي هر  دهنده همچنين ضريب متغير تجربه نشان

طور دو گروه خصوصا شاغالن در بخش خصوصي است ؛ كه اين روند افزايشي در هر دو گروه به 
 .توان در تابع زير نشان داد را مي 3نتايج حاصل از الگوي .  كاهشي  است

  
 تابع مينسر براي بخش دولتي  . 1-3الگوي

  Y=558/15/+047)هاي تحصيل سال+(034/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(              
           تابع مينسر براي بخش خصوصي. 2-3الگوي

  Y=168/15/+082)هاي تحصيل سال+(054/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(              
  

  4الگوي 
آيا نرخ «: سؤال سوم پژوهش مبني بر اين كه 4با استفاده از الگوي 3جدول 2در الگوي 

به ارزيابي » بازده آموزش براي كارفرمايان بيشتر از نرخ بازده آموزش براي ساير مشاغل است؟
گونه كه  همان. رمايه انساني پرداخته شده استهاي مرسوم س قدرت توضيح دهندگي متغير

درصد  2/7درصد و براي غيركارفرمايان  7/6دهد بازده آموزش براي كارفرمايان  نتايج نشان مي
گذاري انساني  توان مطرح كرد كه سرمايه برآورد شده است بدين ترتيب اين استنباط كلي را مي
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شتر ازكارفرمايان داراي بازدهي اقتصادي از طريق تحصيالت رسمي  براي غيركارفرمايان بي
  . مثبت است

  .توان در تابع زير نشان داد ا مير 4 نتايج حاصل از الگوي
  تابع دريافتي مينسر براي كارفرمايان   . 1-4الگوي

  Y=558/15+067/0) هاي تحصيل سال+( 060/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(
  

  رفرمايان   تابع دريافتي مينسر براي غير كا. 2-4الگوي
  Y=270/15+072/0) هاي تحصيل سال+( 050/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(

  
  5الگوي

پژوهش در جهت پاسخ به سؤال پنجم  5با استفاده از الگوي  3-4جدول  3در الگوي 
پژوهش مبني بر اين كه آيا نرخ بازده آموزش براي مردان بيشتر از نرخ بازده آموزش براي زنان 

بي بازده آموزش در بين زنان و مردان پرداخته و بدين منظور به برآورد قدرت است؟ به ارزيا
در ) هاي تحصيل و تجربه سال(توضيح دهندگي متغيرهاي اصلي مورد استفاده در تابع مينسر

شود؛ ضريب بازده آموزش در  چنان كه مشاهده مي. ايم ميزان دريافتي مردان و زنان پرداخته
با توجه به نتايج حاصل . درصد برآورد شده است 7/7ر بين زنان  درصد و د 9/6بين مردان 

هاي مساوي تحصيل ميزان دريافتي زنان  توان چنين نتيجه گيري كرد كه با تعداد سال شده مي
همچنين  ضريب مربوط به متغير تجربه نشانگر مثبت بودن تأثير . بيشتر از مردان است

د است كه اين تأثير نيز در بين زنان  بيشتر از مردان يادگيري ضمن كار بر ميزان دريافتي افرا
  :توان در تابع زير نشان داد را مي 5نتايج حاصل از الگوي . مشهود است
 تابع دريافتي مينسر براي مردان   . 1-5الگوي

  Y=324/15+69/0) هاي تحصيل سا+ ( 050/0) تجربه(-001/0)مربع تجربه(              
 فتي مينسر براي زنان      تابع دريا. 2-5الگوي

  Y=496/14+077/0) هاي تحصيل سا+( 056/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(          
  

  6الگوي
هاي  پژوهش به ارزيابي بازده آموزش در رشته 6با استفاده از الگوي  3جدول  4در الگوي 

ج حاصل از برآورد نتاي.  ايم مختلف تحصيلي علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي پرداخته
ي علوم پايه   درصد در رشته 5/7ي علوم انساني   دهد كه نرخ بازده آموزش در رشته نشان مي
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همچنين يادگيري ضمن كار براي . درصد  است 11ي فني و مهندسي  درصد و در رشته 1/7
داراي  ي فني و مهندسي ي علوم پايه داراي بازده بيشتر و براي دارندگان رشته دارندگان رشته

  . ي منفي است رابطه
  .توان در تابع زير نشان داد را مي 6نتايج حاصل از برآورد الگوي 

 تابع دريافتي مينسر براي علوم انساني   . 1-6الگوي 

  Y=163/15)+سال تحصيل( 075/0+051/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(
 تابع دريافتي مينسر براي علوم پايه   . 2-6الگوي 

  Y=245/15+071/0)سال تحصيل+(061/0)تجربه(-001/0)مربع تجربه(
 تابع دريافتي مينسر براي فني و مهندسي  . 3-6الگوي 

  Y=443/15+11/0)سال تحصيل(
 7الگوي

هايي  اي از تابع دريافتي مينسر است  كه در آن تأثير متغير يافته صورت تعميم 7الگوي 
عيت تأهل بر تغييرات دريافتي مانند نوع شغل، بخش اشتغال، جنسيت، محل سكونت و وض

با توجه به نتايج حاصله تمام ضرايب به استثناي ضرايب مربوط به وضعيت  .افراد ارزيابي شد
آمده  دست به R2 با توجه به . دار هستند درصد معني 01/0تأهل و محل سكونت در سطح آلفاي 

با توجه به متغيرهاي  1381از تغييرات دريافتي شاغالن سرپرست خانوار در سال  28/0حدود 
  .هاي تحصيل، تجربه، جنسيت، وضعيت شغلي و محل سكونت قابل تبيين است سال

  
  الگوي دريافتي برآورد شده براي متغيرهاي مورد نظر: 2جدول

  4الگوي  3الگوي 2الگوي 1الگوي متغير
  

عــرض از 
  مبدا

دولتي
ص 

خصو
كارفرما  
  

 

غيركارفرما
 

زن
مرد 
انساني 

پايه  
دوفني 

  

6/15  5/15  55/15 27/15  49/14  32/13  16/15  24/15 44/15  

ــال  ســـ
  تحصيل

047/0 

)2/10( 

082/0 

)3/17(  
067/ 

)9/4( 

072  
)8/20( 

076/0 

)69/2( 

069/0 

)3/20( 

075/0 

)49/4( 

071/0 

)62/2( 

11/0 

)44/4( 

 043/0  تجربه

)9/6( 

054/0 

)4/11( 

06/0 

)49/4(  
05/0 

)9/12( 

056/0 

)47/2( 

050/0 

)1/13(  
05/0 

)55/4( 

060/0 

)81/4( 

006/0 
)29/0(- 
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  الگوي دريافتي برآورد شده براي متغيرهاي مورد نظر: 2جدولي  ادامه
  4الگوي  3الگوي 2الگوي 1الگوي متغير

  
عــرض از 

  مبدا
دولتي

ص 
خصو

كارفرما  
  

 

غيركارفرما
 

زن
مرد 
انساني 

پايه  
دوفني 

  

6/15  5/15  55/15 27/15  49/14  32/13  16/15  24/15 44/15  

ــع  مربـــ
  تجربه

001/0-  
)95/4(  

001/0-  
)74/10(  

001/0- 

)91/2( 

001/0-  
)1/12( 

001/0- 

 )1/1(  
001/0- 

)1/12( 

001/0- 
)35/3( 

001/0 

)6/2(- 

0 

)82/0( 

R2 
199/0  183/0  123/0  221/0  250/0  197/0 127/0  105/0 118/0 

ــطح  ســ
معنـــــا 

 داري

0 0  0  0  0  0  0 0 0  

  
در اين جدول فقط نتايج قسمت ثابت الگوها . دريافتي استير وابسته لگاريتم متغ: توضيح

 . مربع تجربه براي تمام متغيرها منفي است .ارائه شده است bبراي  1( براي متغير جنسيت
براي شاغلين در  1( براي بخش اشتغال gبراي متغير سال تحصيليa )مردان و صفر براي زنان

براي كارفرما  1( براي متغير نوع شغلc  ) بخش دولتي و صفر براي شاغلين در بخش خصوصي
    )و صفر براي غير كارفرما

  1381هاي مركز آماربراي سال لگوي دريافتي برآورد شده بر اساس داده: 3جدول
 سطح معني داري tآماره  الگو  متغير

  عرض از مبدا
  هاي تحصيل سال

  تجربه
  مربع تجربه

  جنسيت
  وضعيت شغلي 
  بخش اشتغال 
  وضعيت تأهل

  كونتمحل س

342/14  
05/0 
044/0  
001/0 - 
891/0  
563/0  
061/0 -  
096/0 - 
201/0  

  
978/14  
781/11  
663/0-  
957/7  
801/10  
575/1  
076/1  
198/6  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
115/0  
227/0  
0 

R2  2/28  -   -  
F  329/127  -  0  
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در اين جدول فقط نتايج قسمت ثابت الگوها .  متغير وابسته لگاريتم دريافتي است:توضيح

براي مردان و صفربراي  1(براي متغير جنسيت  B. براي متغير سال تحصيلي a .ه شده استارائ
 )زنان Cبراي بخش ل)براي كارفرمايان و صفر براي غيركارفرمايان 1(متغير نوع شغل  براي

براي وضعيت )براي شاغلين در بخش دولتي و صفر براي شاغلين در بخش خصوصي 1(اشتغال
  )براي شهر و صفر براي روستا1(براي محل سكونت f )فر براي مجردبراي متأهل و ص 1(تأهل

  
 بحث 

شود كه ظرفيت توليدي افراد ، ارتقا و بهبود سرمايه انساني حاصل از آموزش سبب مي
پيدا كند و افزايش سطح آموزش نه تنها باعث افزايش قابليتهاي توليدي است بلكه موجب 

تواند فرد آموزش ديده افزون بر اينكه مي.  ني استهاي انساهاي كسب ساير مطلوبيتظرفيت
  . تر مصرف كندتواند آن را عاقالنه و بهينهدرآمد بيشتري به دست آورد بلكه مي

نتايج . هدف از اين مقاله ارزيابي نرخ بازده آموزش شاغلين سرپرست خانوار بوده است
ي معني دار وجود دارد، به  دهد بين آموزش و ميزان دريافتي افراد رابطه تحقيق نشان مي

عبارتي آموزش داراي بازده مثبت است  و تأثير قابل مالحظه اي بر ساختار دريافتي شاغالن 
، )2004(،ساخاروپولوس و پاترينوس) 1381(هاي نادري  در اين زمينه تحقيق حاضر يافته. دارد

همچنين . كند أييد ميرا ت) 2008(وروسي و هرچ ) 200(هارمون و ديگران  ،)2001(وبر و ولتر
بر اين اساس تحصيالت عالي . نتايج بيانگر تأثير قابل مالحظه آموزش عالي بر درآمد افراد است

و نادري ) 1377(هاي افشاري  اين نتايج با يافته. شود سبب افزايش ميزان درآمد افراد مي
؛ )2002(؛دوراسيامي) 2000(؛  ساكستون و چيرمن)1392(، اسد بگي و همكاران)1381(

دهد نرخ بازده آموزش براي  برآورد نشان مي.  مطابقت دارد)  2014(گارسيا) 2011(مرو
شاغالن در بخش خصوصي از شاغالن در بخش دولتي بيشتر است و افراد با تجربه و تحصيالت 

نتيجه تحقيق با . كنند يكسان در بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي دستمزد دريافت مي
نتايج تحقيق همچنين بيانگر بيشتر . مطابقت دارد)  1384(و صالحي ) 1373(تحقيق  افشاري 

بودن بازده آموزش براي زنان نسبت به مردان است و نتيجه حاصل شده  با تحقيقات ولتر و وبر 
، )1381(، نادري )1373(ولي نتايج تحقيق با تحقيقات افشاري . همخواني دارد) 2001(

از بررسي . مطابقت ندارد)2007(و پوالچك ) 2002(يگران هارمون و د ،) 2001(اسپولند 
توان چنين نتيجه گرفت كه بازده آموزش در بين زنان  و مردان با توجه به  تحقيقات فوق مي

اما نتايج تحقيقات نشان داده است كه . سطوح متفاوت تحصيلي و جوامع مختلف متفاوت است



  آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان ارزيابي نرخ بازده آموزش درايران برحسب جنسيت دانش
28  
 

هاي تحصيل  تري برخوردارندكه با افزايش سالزنان به طور كلي در جوامع مختلف از درآمد كم
ميزان دريافتي آنان افزايش يافته و از سطح دريافتي و ميزان بازده آموزش بيشتر ي برخوردار 

شوند، به عبارتي متغير تحصيالت خصوصا در مقاطع باالتر براي زنان نقش مؤثرتري  مي
عنوان يكي از عوامل افزايش انگيزه زنان توان به  درتبيين تغييرات درآمد داشته و اين امر را مي

بر اساس نتيجه حاصل شده ميزان بازده . ها دانست ي تحصيل خصوصا در دانشگاه براي ادامه
 ها بر حسب اولويت بازده فني و مهندسي، علوم انساني و علوم پايه است ، آموزش در رشته

علوم پايه را باال بودن ميزان ي انساني نسبت به  توان بيشتر بودن بازده آموزش در رشته مي
در پژوهش حاضر . هاي حقوق ، مديريت و حسابداري دانست دريافتي فارغ التحصيالن در رشته

ارئه شد  كه در آن تالش شده است تأثير  اي از تابع دريافتي مينسر صورت تعميم يافته
بر تغييرات  هايي مانند نوع شغل، بخش اشتغال، جنسيت، محل سكونت و وضعيت تأهل متغير

آمده بازده آموزش در بين شاغالن  دست با توجه به نتيجه به. دريافتي افراد ارزيابي شود
درصد برآورد شده است به عبارتي هر سال تحصيل  7/5حدود 1381سرپرست خانوار در سال  
ضريب مربوط به تجربه . درصد درآمد آنان را افزايش داده است 7/5در بين افراد شاغل حدود 

طبق نتيجه .  ي  تأثير متغير تجربه و يادگيري ضمن كار بر نمونه مذكور است دهنده يز نشانن
از تغييرات دريافتي  2/28آمده حدود  دست بهR2 حاصل شده هر سال تجربه  با توجه به 

هاي تحصيل، تجربه، جنسيت، وضعيت  شاغالن سرپرست خانوار با توجه به متغيرهاي سال
با استفاده از تابع مينسر به برآورد ) 2007(پوالچك . ابل تبيين استشغلي و محل سكونت ق

هاي مختلف بر تغيير ساختار دريافتي شاغالن پرداخته و به نتايجي مشابه مبني بر  تأثير متغير
  .اند گذار بودن آموزش در ميزان دريافتي شاغالن دست يافته مثبت بودن بازده آموزش و تأثير

  
  بندي  جمع

ترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين  اني دانشگر به عنوان مهممنابع انس
ها نيز برآن است كه بايد كاركنان را  ترين دارايي نامشهود قلمداد شده و اعتقاد سازمانعمده

وري كليه فرآيندهاي سازماني دانست و لذا بايد اين عامل را پايه و اساس بهبود كيفيت و بهره
ترين سرمايه و كليد طاليي فرايند افزايش كارايي و اثربخشي و همچنين باارزشمبناي اصلي 

نمايند زيرا گذاري انساني تاكيد بيشتري مي ها بر سرمايه از اين رو سازمان.  رقابت قلمداد كرد
هاي اصلي و اساسي ها و راهگذاري انساني و اعتالي كيفيت نيروي كار يكي از زمينهسرمايه

هاي پيشرو با تالش براي  هاست و سازمان ي سازمان وري و تسريع رشد و توسعه هارتقاي بهر
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كارگيري نيروهاي دانشگر و زبده و مزيت رقابتي امروز و فرداي  جذب، پرورش، نگهداشت و به
  .خود را تضمين خواهند كرد

  
  پيشنهادها

توجه  شود، وب ميهاي كالن كشور محس ريزي آموزشي از برنامه با توجه به اين كه برنامه
لذا به منظور . شود ها امري مهم و اساسي تلقي مي ها و سياست ريزي به اين بخش در برنامه

تر آموزش به متقاضيان آموزش توجه به نكاتي حائز اهميت است كه در  ي هرچه مطلوب ارائه
  :شود قالب پيشنهادهاي زير ارائه مي

در آموزش دارا ي توجيه اقتصادي است؛  گذاري با توجه به بازده مثبت آموزش، سرمايه-
  . ي آن بايد در كشور مورد توجه قرار گيرد لذا توسعه

اي با  ي فني و مهندسي تفاوت قابل مالحظه با توجه به اين كه بازده آموزش براي رشته-
توان اين امر را ناشي از كمبود نيروي انساني  ي علوم انساني و علوم پايه دارد و مي رشته

  .ي كمي و كيفي اين رشته مورد توجه قرار گيرد در اين رشته دانست، لذا بايد توسعهمتخصص 
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