
  پژوهش و توسعه اقتصادي، روابط میان آموزش و پرورش بررسی

  اسدپور یاحمدعل

  چکیده

خود از طرف دیگر ، باشدیممختلف توسعه  يهاجنبه یرتأثتحت  ياجامعهدر هر  پژوهشآموزش و 

در مطالعه  .گذاردیماجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر ، ر تحوالت اقتصاديبنیز به عنوان متغیر مستقل 

پژوهش و توسعه اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ، ر روابط میان آموزش و پرورشزی

پژوهش و توسعه اقتصادي جامعه به مثابه یک مثلث فضایی برروي ، نتیجه گیري شده است که آموزش

مد و پژوهش و تربیت نیروي انسانی کارآ، هم اثر مستقیم و متقابل دارند. با سرمایه گذاري در آموزش

و این توسعه  شودیمزمانی میان مدت و طوالنی مدت منجربه توسعه اقتصادي کشور  يهابازهمولد در 

. اگر شودیمبه نوبه خود باعث توسعه بیشتر و انجام سرمایه گذاري بیشتر در امر آموزش و پژوهش 

جایگاه  سؤالین آموزش کلید حل تمام مشکالت توسعه نیافتگی غالب کشورهاي توسعه نیافته است. ا

که چرا کشورهاي توسعه نیافته که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در نهادینه کردن  یابدیمخود را 

فاصله میان خود و کشورهاي  اندنتوانستههنوز  اندداشتهموفقی  نسبتاًسیستم آموزش سرمایه گذاري 

اشته است حلقه مفقوده این عدم توسعه یافته را نه تنها کاهش دهند بلکه این فاصله افزایش نیز د

دستیابی چیست؟ مقاله پیش رو بر آن است که در پی آن باشد که نهادینه شدن سیستم آموزش و 

پرورش به تنهایی جهت کاهش فاصله توسعه نیافتگی کشورها کافی نیست بلکه نهادینه شدن پژوهش 

  بعنوان کلید حل این معماست.

  سرمایه گذاري، هادانشگاه، توسعه اقتصادي، ژوهشپ، آموزش و پرورش هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه

اجتماعی اثر گذار در تحقق اهداف  يدهیپدآموزش از گذشته تا حال به عنوان یک 

هاي اقتصادي و سیاسی نقش مؤثري ایفا کرده است. امروزه فعالیت، اجتماعی، فرهنگی

د منابع محور به سمت اقتصاد بستر اولیه و اساسی براي انتقال از اقتصا، تحقیق و توسعه

هاي گیري فعالیتآید و زمینه شکلهاي جهان به شمار میمحور در کشوردانش

یافته و در کشورهاي توسعهکند. شکاف علمیرا فراهم می محور پژوهشو  محوردانش

، هاي مختلف اقتصاديحال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت

، مختلف اقتصادي مسائلبه  شود. نگرش علمیآنها سنجیده میاجتماعی و سیاسی 

سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشاي بسیاري ازمشکالت در این 

توسعه است به نیروي کار  يهابرنامهکه در حال اجراي ي کشور ها خواهد بود.زمینه

کشف استعدادهاي ور کشآموزش  سیستم يفهیوظآموزش دیده و متخصص نیاز دارد و 

علت موفقیت انقالب صنعتی در جهت جوانان و بارور نمودن آنهاست. به این 

 يبودجه؛ زیرا این مراکز دانندیمکشورهاي غربی را ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 

نیز به دستاوردهاي عظیم علمی و تکنولوژي  هاآن. دهندیمقرار  افرادالزم را در اختیار 

. دارندیمخود بر  يجامعهو بدین ترتیب گامی بزرگ در اقتصاد  بنداییمدست 

بیشــتري  به نظام آموزشی خود توجهنه تنها کشــورهاي در حال توسعه بایســتی 

بلکه باید به نهادینه کردن پژوهش نمایند و بودجه بیشــتري به این امر اختصاص دهند 

 پردازان نظریه ل شوند. اغلب نظریهتا به توسعه در زمان مناســب نائهمت گمارند 

 ریزي توســعه برنامه کــه آموزش گام نخســت در انددهیعقتوســعه انســانی بر این 

اقتصادي و اجتماعی هر کشوري را نیروي  نیروي انسانی اســت. پایه و اساس توسعه

و  نابرایــن یکی از محورهاي اصلی رشــد. بدهدیمانسانی ماهر و متخصص تشکیل 

 آموزش و پرورش اســت. تکامل این بخش باعث تکامل در ســایر، اقتصادي توســعه

، افراد انســانی گرفتن از هوش و استعداد . آموزش و پرورش با بهرهشودیم هابخش

 .)1392، پور رستم و کاشانی( کندیمزمینه را براي رشد و توســعه کشور فراهم 

: آموزش و پرورش؛ پژوهش و توسعه در این مطالعه گفتگو حول سه محور

که در ابتدا شرح مختصري  دیآیم. لذا الزم چرخدیماقتصادي و ارتباط میان این سه 

به معناي عمل  دیآیمدر مورد این سه واژه بعمل آید: وقتی سخن از آموزش بمیان 



 887  ... پژوهش، پرورش و آموزش میان روابط بررسی

 تعلیم هدایت و ارشاد ذهن") و یا بعبارتی دیگر 1382آموختن وتعلیم دادن (دهخدا 

فراگیر بوسیله معلمی آگاه است تا مطالبی را که فراگیري آن دشوار است بیاموزد 

  ).131: 1363 طباطبائی( "بنابراین تعلیم؛ آسان کردن راه و نزدیک کردن مقصد است.

 شوندیمافراد از طریق آموزش تواناتر  یا پدر علم اقتصاد معتقد بود کهآدام اسمیت  

به درآمد بیشتري دست  شانجامعههم خودشان و هم  شودیمو این توانایی موجب 

یابند. از نظر او آموزش افراد نوعی سرمایه گذاري در آنهاست؛ زیرا کسب دانش 

آموزش افراد  .مانند سرمایه هستنده هانهیهزاست و این  ییهانهیهزمستلزم صرف 

ش دیده . افراد آموزشودیم هاآنموجب کشف و بارور شدن استعدادهاي نهفته در 

هستند که قدرت تولیدشان افزایش یافته و به بهره وري بیشتر  ییهاهیسرماهمچون 

آموزش  هم "انسانی يهیسرما يهینظرپدر " یا). تئودور شولتز 1976، (اسمیت رسندیم

انسانی را جزئی از مفهوم عمومی سرمایه و آن را  يهیسرمارا نوعی سرمایه گذاري و 

 ).1961، شولتزشمرد (ي و مکمل آن برمی ماد يهیسرمادر کنار 

 يهایی، تواناآموزش معتقدند که آن استاندیشمندان علم اقتصاد نکته مشترك 

. آموزش از یک طرف کندیمو بهره وري نیروي کار را زیاد  دهدیمفردي را ارتقا 

در آمد  و از سوي دیگر توانایی آنها را در دستیابی به کندیمقدرت تولید افراد را زیاد 

. سازدیم درآمدها را ممکن ترعادالنهتوزیع  ينهیزم. آموزش حتی دهدیمافزایش 

مثبتی را ایجاد  يهانگرشو  هاارزش و در او گذاردیمآموزش بر رفتار فرد تأثیر 

عبارت است از سرمایه گذاري بعنوان یک نهاد؛ آموزش و پرورش در حالی که . کندیم

دهی و برنامه ریزي نسل بالغ و فعال جامعه به منظور آماده انسانی و مادي و سازمان

آموزش و پرورش را  "فرداي جامعه. يادارهساختن نسل کودك و نوجوان براي 

و  هاسنتانتقال ، آموزش و پرورش "نیز چنین تعریف کرد:  ترعیوس در معناي توانیم

حاضري است ( ترجوانآداب و رفتار و مهارت و فرهنگ یک جامعه به افراد و اعضاي 

  .)1367، حداد عادل و

هم مستتر است و نیاز به طرح مجدد آن در جوار  1در آموزش اگرچه پرورش

 .اندداشتهآموزش نیست؛ اما در فرهنگ فارسی این دو واژه از گذشته در کنار هم قرار 

اگر بجاي دو واژه فوق؛ کلمات آموزش و پژوهش در کنار هم قرار  رسدیمبنظر 
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نیازهاي امروز کشورهاي توسعه نیافته را براي رسیدن به توسعه یافتگی بهتر  گرفتندیم

آموزش و پرورش فرایندي نظام دار است که به قصد رشد . بهرحال؛ بودیم پاسخگو

 ).1386، آهنچیان ومتوسلی ( پردازدیمانسان به تولید دانش 

این تعریف عبارت  اقتصاد است در، پایه و اساس آموزش و پرورشاز آنجا که 

گفت آموزش و پرورش  توانیمتولید دانش به کار رفته است. بر اساس این تعریف 

اقتصادي  يهاهینظردر  .پردازدیمصنعتی است که به تولید چنین محصول ارزشمندي 

و نقش آن را در تولیدات  شدیمقلمداد مصرفی  یآموزش و پرورش کاالی، گذشته

. دادندیممورد توجه قرار ، گذاشتیمر که در نیروي کار تأثیر اقتصادي تنها از این منظ

هم یک کاالي مصرفی و هم ، اقتصادي بازدهآموزش و پرورش به لحاظ در صورتی که 

اما در  نمایدیمواژه دوم پژوهش است. اگرچه این کلمه بسیار آشنا  است. ياهیسرما

ان توجهی واقعی نداشته و کشورهاي توسعه نیافته بد مخصوصاًبسیاري از کشورها 

جایگاهش بسیار مغفول مانده است. پژوهش فرآیندي منطقی و معقول است که هدف 

آن درك روابط موجود میان پدیدارهاست. در گذشته پژوهش؛ بسیار شخصی و غیر 

. علوم هم پرداختندیمسازمان یافته بود. افراد بر اساس سالیق فردي به کار پژوهش 

هزینه بر نبودند که فرد یا یک گروه؛ به تنهایی نتواند از عهده انجام  آنچنان پیشرفته و

میالدي) که انرژي  1850-1750آن بر نیاید. اما در دوره انقالب صنعتی در انگلیس (

ماشین جایگزین انرژي انسان و حیوان شده و پیچیدگی تحقیقات در علوم جدید 

نیاز به سازمانها و یا گروههاي  کردیمبر محقق تحمیل  سنگین و زمانبري را هايینههز

در یک جامعه بمیان آورده  1توسعه"حامی بشدت احساس گردید. وقتی سخن از 

است  يامقولهمنظور فراگیري آن توسط تمام آحاد یک جامعه است. توسعه  شودیم

کیفی جامع چند بعدي انسانی و اجتماعی است که از گذر نوسازي یعنی تغییرات 

اجتماعی سیاسی) و یا هر دو در یک  -ایستارها و ساختارهاي (اقتصادياجتماعی در 

البته توسعه داراي راه و هدف بوده آنارشی و هرج و مرج در آن  ".شودیمجامعه ناشی 

حکمفرما نیست. دوم آن که توسعه امري منطقی بوده یعنی بر حسب تصادف اتفاق 

  ).1392:15یافتنی است. (اسدپور  . سوم آن که توسعه امکان پذیر یعنی دستافتدینم
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از نوســازي و رشد اقتصادي خواهد بود. فراتر توسعه چیزي ، با این برداشت

بر توسعه  ترینیعبه سبب شاخصهاي ، مفهوم ابزاري آن اقتصادي به اگرچه توسعه

توســعه برخالف رشــد کــه یک پدیــده ، و فرهنگی غلبه پیدا کرده است اجتماعی

 امري پیچیده و چندبعدي، تکنولوژیکی و داراي مفهوم کّمی اســت -ادياقتص صرفاً

تولید ، ســرانه آن را با چند شاخص کمی نظیر درآمد توانینماســت و به سادگی 

 تریکلنتیجه اندازه گیري کرد.  گذاري انداز ملی و سرمایه افزایش پس، ناخالص ملی

ســطح تکنولوژي و افزایش  ي و ترقیتوســعه عالوه بر بهبــود وضع اقتصادآن که 

فرهنگی و کیفیت ، بایســتی تغییرات اساسی کیفی در ســاخت اجتماعی، ثروت ملی

در نتیجه رشد اقتصادي تفاوت نابرابري درآمد میان "ورد. پدید آ نیروي انســانی نیز

 مردم کشورهاي صنعتی کاهش بسیار یافته در صورتی که این تفاوت در میان کشورهاي

آن که سطح زندگی توده  تریکلتوسعه نیافته امروزي بسیار افزایش یافته است. نتیجه 

مردم در کشورهاي توسعه یافته در اثر انقالب صنعتی موجب نهادینه شدن رشد و ارتقا 

سطح درآمدها شده است. این افزایش درآمدها نتیچه اجتماعی نیز (...در بر داشته) 

م در کشورهاي توسعه یافته صنعتی باعث شده که سهم ارتقاء سطح زندگی توده مرد

مردمان در جریانات سیاسی کشور خودشان افزایش یابد برعکس در گشورهاي توسعه 

 بنابراین توسعه) 1392:46(اسدپور  "نیافته فقیران قدرت سازماندهی خودشان را ندارند.

هنگی و تکنولوژي را فر، اجتماعی، فراگیر و پایدار ابعاد گســترده و وسیع اقتصادي

  ).1388، غفاريو  ازکیا؛ 1388، ســیاهپوش (نوابخش و پوشاندیم

. هر اندازه میزان در آمد اندوستهیپآموزش و پرورش و اقتصاد به یکدیگر وابسته و 

به آموزش و پرورش  تواندی، مباشد تريقوملی کشور بیشتر و کشور از لحاظ اقتصادي 

 يتوسعهاقتصادي موجب  يتوسعهخصیص دهد. در نتیجه بیشتري ت يبودجهمنابع و 

که  شودیمگسترش اختراعات و ابداعات ، افزایش بهره وري نیروي کار، نیروي انسانی

محصول سطوح متفاوت آموزش و پرورش هستند. هر اندازه که سطح آموزش و 

ابع انسانی و من هامهارتو  هادانستهتا میزان  شودیمپرورش کشور باالتر رود باعث 

 شودیمکارآمد افزایش یابد. این افزایش آگاهی و فنون موجب افزایش بهره وري افراد 

از  حتی متقابلی يرابطهکشور را تسریع خواهد کرد. براساس چنین  يو رشد اقتصاد

اقتصاد آموزش و پرورش  "تا آنجا که . دیآیماقتصاد آموزش و پرورش به میان 
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که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و  ....)شودیم(قلمداد از علم اقتصاد  ياشاخه

وجه یاري  نیترياقتصادنظام آموزشی به  يهاهدفو به تحقق  کندیمپرورش بررسی 

 ).1386، آهنچیان و لیس(متو ".رساندیم

، مسائل فرهنگی ينهیزمدر جوامع مختلف در  هادولتکه  ییهايزیرتمام برنامه 

بر  دهندیمبرنامه ریزي آموزشی انجام  خصوصاًحقیق و توسعه و ت، سیاسی، اجتماعی

 يهانهیزماقتصاد است. کشورهاي فقیر به علت ضعف در اقتصادشان در  يهیپا

وابستگی به بیگانگان و ، سطح پایین بهره وري، بیکاري، بهداشتی، تربیتی، آموزشی

کشورهایی که از بنیان  مواجه هستند. امروزه ياگستردهفشارهاي جمعیتی با مشکالت 

در برنامه ریزي آموزشی اقدامات اساسی انجام  توانندی، ماقتصادي محکمی برخوردارند

آموزشی از همان ابتدا باید پیامدها به خوبی برنامه ریزي  يهايزیردهند. در برنامه 

در این صورت ، گرفته شوندو با فرایندي مناسب به کار  حاًیصرشوند و درون دادها 

صل کار از نظر اقتصادي با ارزش خواهد بود. اگر سرمایه گذاري در آموزش و حا

پرورش صورت پذیرد و زمانی که پیامدها ایجاد شدند کمیت و کیفیت الزم را نداشته 

است الزم را نداشته  یبازدهبدین معناست که سرمایه گذاري در نظام آموزشی ، باشند

  ).1382، خلیلی شورینی(

پیش ، پرورش با موضوعاتی از جمله برنامه ریزي نیروي انسانی اقتصاد آموزش و

 يها، آموزشرشد اقتصادي يهاهی، نظراقتصاد بازار کار، بینی نیروي انسانی متخصص

 -از جمله تحلیل هزینه هالیتحلبرنامه ریزي آموزشی و نیز با انواع ، ياحرفهفنی و 

 .)1386، عماد زاده( انده ارتباط داردست -تحلیل اثر بخشی هزینه و تحلیل داده، فایده

) در تحقیق خود با عنوان بررسی اثر 1392سارا سادات حاج موسوي و همکاران (

تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادي کشورهاي اتحادیه  يهانهیهز

تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی  يهانهیهز ریتأثکه  اندداشتهاروپا سعی بر آن 

در کشورهاي اتحادیه اروپا بر روي رشد اقتصادي را مورد بررسی قرار دهند. این 

برآورد الگو با استفاده از  نتایجمطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا انجام شده. 

دهد که میزان ) براي کشورهاي اتحادیه اروپا نشان می2002-2010هاي سالهاي (داده

داري بر روي  در بخش آموزش عالی اثري مثبت و معنیتحقیق و توسعه  يهانهیهز

برآوردي میزان رشد نیروي کار شاغل و  گذارد. همچنین در مدلرشد اقتصادي می
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داري بر روي رشد اقتصادي میزان موجودي سرمایه فیزیکی نیز اثري مثبت و معنی

ن تأثیر را تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشتری يهانهیهزگذارند. میزان می

نسبت به رشد نیروي کار شاغل و میزان موجودي سرمایه فیزیکی بر روي رشد تولید 

ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهاي اتحادیه اروپا براي رشد اقتصادي باالتر باید 

  .گذاري بیشتري صورت گیردروي تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه

سرمایه گذاري در تحقیق و  ریتأث) با تاکید ویژه بر اسپانیا 2009( 1استرادا و مونترو

. این انددادهمورد بررسی قرار  SVARتوسعه بر روي رشد اقتصادي با استفاده از مدل 

مثبت سرمایه داري در تحیق و توسعه را بر روي توید ناخالص داخلی  ریتأثمحققین 

) 2013و همکاران ( 2. ونگدکننیمبراي بسیاري از کشورهاي مورد پژوهش مشاهده 

میالدي  2006-1991تایوان در فاصله زمانی  و OECD کشور 23در پژوهش خود در 

که هیچ ارتباط موثري میان سهم  ابندییمبدین نتیجه دست  OLS با استفاده از تخمین

سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه در حوزه آموزش عالی و رشد اقتصادي سرانه وجود 

) در مطالعه خود در باره اقتصادهاي اروپاي شرقی و 2014( 3سیالقی ندارد. پوپ

قابل توجه سرمایه گذاري بخش خصوصی در تحقیق و توسعه اشارت  ریتأثمرکزي به 

که افزایش ده درصدي سرمایه گذاري بخش  ابدییمدارد و بدین نتیجه دست 

هایکه . شودیم خصوصی در تحقیق و توسعه در کوتاه مدت رشد نیم درصدي را باعث

رشد (اقتصادي) از راه تحقیق و ") در پروژه خود با عنوان 2015و همکاران ( 4بلیطز

پرداختند. نتیجه  2012-1995کشور عضو اتحادیه اروپا در سالهاي  19 در 5"توسعه

) در کل R & Dپژوهش آن بود که افزایش سرمایه گذاري بخش تحقیق و توسعه (

درصد در کوتاه مدت به افزایش رشد تولید ناخالص  بخشهاي اقتصادي بمیزان یک

. تاثیرات سرمایه گذاري در شودیممنجر  0/.15تا  05/0داخلی بصورت میانگین بین 

بخشهاي خصوصی و عمومی غیر تفکیک است. در مورد کشور آلمان که سطح رفاه 

ت عموم مردم به میزان قابل توجهی از تحقیق و توسعه به بخشهاي صنعت و خدما

وابسته است. تحقیق و توسعه بعنوان مرکز پیش فرض براي رشد اقتصادي آینده مطرح 

                                                                                                                                        
1. Estrada and Montero 
2. Wang 
3. Pop-Silaghi 
4. Heike Belitz, Simon Junker, Max Podstawski and Alexander Schiersch 
5. Wachstum durch Forschung und Entwicklung 
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است. سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه در اقتصاد کشورهاي پیشرفته صنعتی بعنوان 

 2012-1995موضوع در رقابت بین المللی است. بعنوان مثال در سالهاي  ینترمهم

و توسعه در کشور آلمان سالیانه بطور متوسط میالدي سرمایه گذاري در حوزه تحقیق 

درصد افزایش داشته است. البته تاثیرات مثبت سرمایه گذاري در حوزه  3/2حدود 

تحقیق و توسعه در آلمان در مقایسه با دیگر کشورهاي اتحادیه اروپا ناشی از رشد قوي 

ه خود با در مقال 1) 2016ظهیر خان و همکاران ( اقتصاد ملی آن کشور بوده است.

عنوان رابطه بین تحصیالت و رشد اقتصادي در پاکستان: یک تحلیل سري زمانی به 

آموزش و رشد اقتصادي در پاکستان پرداخته است.  يهانهیهزبررسی رابطه بلند مدت 

براي تجزیه و تحلیل و  2009-1980سري زمانی مورد استفاده براي دوره  يهاداده

خطا براي تعیین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت آموزش اصالح  يهامدلهمگام سازي و 

تالش شده است تا تعیین و تحلیل ، و رشد اقتصادي استفاده نموده. در این مطالعه

آموزشی و نقش آن در توسعه اقتصادي در  يهاچالشروند و ، سیاستهاي روند آموزش

بخش آموزش پاکستان انجام شود. این مطالعه همچنین اقدامات سیاست گذاري براي 

که موجبات افزایش رشد اقتصادي پاکستان  دهدیمبراي تشکیل سرمایه انسانی را ارائه 

  .کندیمرا فراهم 

در مطالعه خود به بررسی رابطه بین آموزش  2)2016ارشد (ناهید حنیف و نومن  

از سه پروکسی براي  هاآن. اندپرداخته SAARC3مدرسه و رشد اقتصادي کشورهاي 

تا ببینند که آیا پروکسی باالتري  اندکردهاستفاده  SAARCنسانی در کشورهاي سرمایه ا

داده پانل دیتا نشان  يهامدلمنفی بر رشد کشورهاي انتخاب شده دارد. نتایج  یرتأث

که ثبت نام آموزش عالی در مقایسه با ثبت نام دوره ابتدایی و متوسطه بیشترین  دهدیم

  دارد. را در رشد (اقتصادي) یرتأث

نقش کیفیت آموزش و ") در پروژه خود با عنوان 2016( 5و وسمن 4هانوشک

 -که از طرف بانک جهانی مورد حمایت قرار گرفته - 6"پرورش در رشد اقتصادي

                                                                                                                                        
1. Zaheer Khan Kakar,Bashir Ahmad Khilji, Muhammad Jawad Khan 
2. Nadia Hanif, Noman Arshed 
3. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 
4. Eric A. Hanushek: Hoover Institution, Stanford University, United States 
Ludger Wößmann: University of Munich, Ifo Institute for Economic Research and 
CESifo 
6. Eric A. Hanushek, Ludger Wößmann 
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بحث برانگیز ، توسعه يهاياستراتژبخش مرکزي بسیاري از ، بهبود آموزش و پرورش

ي بهبود یافته را تضمین زیرا گسترش آموزش مدرسه شرایط اقتصاد، شده است

. در این مقاله نقش آموزش و پرورش در ارتقاء رفاه اقتصادي مورد بررسی قرار کندینم

که شواهد قوي وجود دارد  ردیگیمو تمرکز بر نقش کیفیت آموزش. این نتیجه  ردیگیم

به شدت با درآمد  -به مدرسه  صرفاًبه جاي دستیابی  -شناختی مردم  يهامهارتکه 

 دهدیمتوزیع درآمد و رشد اقتصادي مرتبط است. نتایج تجربی جدید نشان ، ديفر

و کیفیت نهادهاي  هامهارتمکمل بودن ، حداقلی و سطح باال يهامهارتاهمیت 

و رشد است. مقایسه بین المللی با استفاده از  هامهارتاقتصادي و استحکام رابطه بین 

 يهامهارتکه کسري  دهدیماختی نشان شن يهامهارتگسترش یافته در  يهاداده

بزرگ در کشورهاي در حال توسعه به طور کلی از ثبت نام و رسیدن به مدرسه حاصل 

که بستن شکاف اقتصادي با کشورهاي  سازدیم. اندازه تغییرات ضروري روشن شودیم

  آموزشی است. مؤسساتصنعتی نیازمند تغییرات ساختاري عمده در 

در ایران به زمان خواجه نظام الملک و عصر سلجوقی بر  اگرچه ایجاد مدارس

که با هدف تحصیل علم و تربیت کارگزاران و گردانندگان سازمانهاي اداري و  گرددیم

) ایجاد و گسترش 225: 1350اجتماعی نظام حکومتی رو به رشد سلجوقیان (صبحی 

ورت گرف؛: یافت؛ و تداوم آن به شهادت کمپفر سیاح آلمانی در دوره صفوي ص

شهرهاي ایران پر است از مدرسه و موقوفه و از نظر شکوه و جالل و طرز ساختمان "

 يهادوره) لیکن در 1363:289کمپفر ( "مدارس ایرانی بر مدارس عالیه ما برتري دارند.

میالدي دیگر پی گرفته  20بعد دیگر ایجاد و گسترش مدارس در ایران تا اوایل قرن 

ی جدید نخست؛ در تداوم انقالب صنعتی انگیس شکل گرفت یعنی نشد. سیستم دبستان

میالدي در انگلیس اجباري شد. (در ابتدا تا ده  1880تحصیل در مدرسه ابتدا در سال 

سالگی) یعنی درست یکصد  14میالدي تا  1918سالگی و  12میالدي تا  1899، سالگی

که پروسه صنعتی شدن براي  ددهیم. این واقعه نشان 1سال بعد از آغاز انقالب صنعتی

تداومش نیاز به بستر سازي در توسعه اقتصادي داشته و در این راستا آموزش نقش 

در انگلیس؛  کلیدي دارد. این رشد در قالب توسعه دروس دبستانی امکان پذیر گردید.

                                                                                                                                        
1. Bairoch 
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اشتغال بکار کودکان زیر نه سال را در  1"فاکتوري اکت"میالدي قانون  1833در سال 

ممنوع کرده و ساعت کار روزانه هشت ساعتی را براي کودکان میان نه تا  هانهکارخا

ساعتی را براي کودکان چهارده تا هیجده سال را تعیین کرد. اگرچه  12چهارده سال و 

این قانون  1853پارچه بافی بود اما در سال  يهاکارخانهاین قانون در ابتدا فقط براي 

براي تمام مشاغل به اجرا در آمد. در  1878فته و در سال را در بر گر هاکارخانهتمام 

 میالدي اشتغال بکار کودکان زیر هشت سال در بخش کشاورزي ممنوع شد 1867سال 

 ).1971، (بایروچ

سیستم دبستانی بعدها به کشورهاي صنعتی شونده همانند کشورهاي اروپاي غربی؛ 

د سیل خروشان علوم جدید را به مرکزي؛ شمالی؛ امریکا و ژاپن راه یافت تا بتوان

در آلمان همه جا آموزش اجباري ، نسلهاي آینده منتقل کند. در نیمه قرن نوزده میالدي

میالدي دو سوم تا سه چهارم افراد پنج تا چهارده  1910دبستانی وجود داشت. در سال 

 . بیسوادي در میانرفتندیمساله در کشورهاي اروپاي غربی و شمالی به دبستان 

، بزرگساالن تا میزان ده درصد کاهش یافته بود. در آلمان و در کشورهاي اسکاندیناوي

 2، آموزش اجباري میالدي 1872در سال در ژاپن؛ ، دیگر فرد بیسوادي وجود نداشت

منطقه  8کشور به  مدارس تکنیکی و کشاورزي دایر شد.، سیستم آموزش دبستانی

بر خالف کشورهاي فوق  .داشتندیمدبستان  نفر باید یک 600تحصیلی تقسیم شد. هر 

وضعیت  جنوبی و دیگر کشورهاي جهان آن روز، در کشورهاي اروپاي شرقی، الذکر

رومانی و بلغارستان قبل از جنگ جهانی ، یونان، اسپانیا، بسیار متفاوت بود. در پرتقال

در و بیسوادي  دانستندینماول حدود دو سوم بزرگساالن خواندن و نوشتن را 

با  ايیسهمقا). در اینجا اگر 1986، آمبروسیسکرد (یمامپراطوري هابسبورگ بیداد 

میالدي در  2008به تفاوتها پی برد. در سال  توانیم، کشور هند امروزي داشته باشیم

  ).2005، پلینیاست (باالتر از چهل درصد جمعیت بیسواد ، کشور هند

نه ، ن (انقالب صنعتی) را موجب شدآنچه که تداوم دومین انقالب اقتصادي جها

 يهادانشتنها نهادینه شدن سیستم آموزش دبستانی بود بلکه با توجه به نیاز مبرم انتقال 

. نیاز به متخصصین ماهر و مجرب الزم و ضروري بود لذا ، جدید به نسلهاي جدید

                                                                                                                                        
1. Factory-act 
2. Gakusei 
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 يهاهبرنامدر صدر  هادانشگاهنهادینه شدن ، عالوه بر آموزش ابتدایی در انگلیس

در انگلیس در  هادانشگاهاقتصادي قرار گرفت. با تربیت نیروي انسانی نهادینه شدن 

مدرسه ، 1845در سال  1"رویال کالج"ئی مثل هادانشگاهنیمه دوم قرن نوزده میالدي با 

میالدي روند  1851در سال  4و منچستر "اون کالج"، 18513در سال  2"ماینز"دولتی 

  .صنعتی شدن کامل گردید

آمریکا و ژاپن حرکتی ، نه تنها در انگلیس بلکه در تمام کشورهاي اروپاي مرکزي

دانشگاه و  900میالدي  1815مشابه پی گرفته شد. به عنوان مثال در فرانسه در سال 

واحد آموزش عالی  650.000به  1970درحالی که در سال ، تربیت معلم وجود داشته

 24و  20از گروه سنی میان  %22بوده است که تقریباً افزایش یافته بود. این بدان مفهوم 

اند بودهمیالدي از آموزش عالی برخوردار  1815ساله در مقابل سه درصد در سال 

میالدي به  1871از بیست واحد در سال  هادانشگاهدر آلمان نیز تعداد ). 1971، بایروچ(

سیر  1872از سال  میالدي افزایش و رقم دانشجویان نیز 1911واحد در سال  22

دانشجویان  %26صعودي یافت. تعداد دانشجویان مخصوصاً در دانشکده فلسفه از 

میالدي افزایش یافت.  1911به پنجاه درصد در سال  1891در سال  هارشتهتمامی 

ي علوم تکنیکی نیز افزایشی انفجاري داشت. به هر حال افزایش رقم هادانشگاه یستأس

میالدي بیشتر از مقدار رشد جمعیت در آلمان  1914بعد از سال دانشجویان در سالهاي 

  ).1971، بایروچاست (بوده 

میالدي مسئولین استانهاي آلمان اجازه دادند که زنها  1908و  1900در میان سالهاي 

 4000میالدي در رایش آلمان بیشتر از  1914تحصیل کنند. در سال  هادانشگاهنیز در 

، زورنبودند (مختلف به تحصیل مشغول  يهارشتهن در (هفت درصد) دانشجوي ز

دکتري  20میالدي تمام سالیانه تعداد کمتر از  1873آمریکا تا سال  يهادانشگاه). 1976

میالدي تعداد فارغ التحصیالن دکتري به بیش از  1924فارغ التحصیل داشتند. در سال 

 یدگردنفر در سال بالغ  30.000میالدي به بیش از  1970یک هزار نفر و در سال 

  ).1971، بایروچ(

                                                                                                                                        
1. Royal College of Chemistry 
2. Government School of Mines 
3. Owen´s College 
4. Landes 
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میالدي اولین دانشگاه تربیت معلم آغاز به کار کرد. در  1872در ژاپن؛ در ژوئیه 

. اگر چه درابتدا شدیمعلوم طبیعی و پایه باید ازالگوهاي غربی استفاده  يهارشته

بتدا فقط وجود داشت. اما درگذر زمان این مشکل مرتفع شد. در ا ايیهسرمامشکالت 

اولین  میالدي 1877 درسال ).2006، زولنررفتند (یماز جمعیت ژاپن به مدرسه  30%

جدید نیز بدان اضافه  يهادانشگاه، بعد يهادههدانشگاه در توکیو افتتاح شده و در 

شدند. جوانان به هزینه دولت براي تحصیل سه ساله به آمریکا و یا اروپا عازم شدند. 

یز الگوي دولت را پی گرفته و فرزندان خود را براي تحصیل به شهروندان ژاپنی ن

سامورائی ها و ... نیز به اینکار ، تاجران، بزرگ ژاپنی يهاکارخانهخارج فرستادند. 

  ).1995، پیپرکردند (مبادرت 

براي تحصیل به خارج ، ژاپنی 125.000 میالدي 1895و  1868در خالل سالهاي 

پشتکار  رفتندیمجوانهاي ژاپنی که به خارج ). 1983، رانکرینر وهمکاشدند (فرستاده 

واالئی داشتند آنها به وطن عشق ورزیده و برآن بودند که تکنولوژي غرب را فراگرفته 

و کشور خود را بصورت یک کشور صنعتی واقعی در آورده و سطح استاندارد زندگی 

کرد که دولت ژاپن مرکز ثقل اما نباید فراموش  ).1995، پیپرببرند (را باال  هایژاپن

  ).1995، پیپربود (تحصیالت تکنیکی را در داخل کشور و نه در خارج گذارده 

در ژاپن در دستور کار قرار گرفت. از ي خصوصی نیز هادانشگاهگسترش بعدها 

ي خصوصی به تربیت دانشجویان پرداختند. در پایان هادانشگاهمیالدي  1919سال 

دانشگاه خصوصی به فعالیت مشغول  28یرستان خصوصی و دب 166جنگ جهانی دوم 

کشورهاي ، میالدي ژاپن توانست از نظر تعداد دانشجویانش 1930شدند. دردهه 

دومین جایگاه ، میالدي در مقایسه جهانی 1940اروپایی ر ا پشت سر بگذارد و در سال 

وضعیت بعد از را در جهان از نظر تعداد دانشجویان نسبت به جمعیتش رقم زند. این 

میالدي اولین تحول ساختاري را موجب شد. در  1960جنگ نیز تداوم داشته و در سال 

که ستون اصلی توسعه اقتصادي در یک کشور در مرحله  شودیماینجا باز هم مشاهده 

آغازین؛ آموزش بوده که راه را براي پژوهش و سبقت گیري از دیگر کشورهاي 

  ).2006، رمر و مارتینپیشرفته هموار کرده است (کا
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 نتیجه گیريبحث و 

از ، باشدیممختلف توسعه  يهاجنبه یرتأثتحت  ياجامعهدر هر  پژوهشآموزش و 

اجتماعی و سیاسی ، ر تحوالت اقتصاديبخود نیز به عنوان متغیر مستقل طرف دیگر 

و  شودیمعالوه بر این قدرت تولید افراد آموزش دیده بیشتر  .گذاردیمجامعه تأثیر 

بهره وري و ثروت ملی جامعه را نیز ، ضمن افزایش بهره وري و درآمد شخصی خود

آنچه در این تحقیق به آن پرداخته شد. پس از طرح مبانی نظري  .دهندیمافزایش 

و  هادانشگاهتحقیق و پیشینه تحقیق؛ نهادینه شدن آموزش و پرورش؛ نهادینه شدن 

شدن به توسعه  نائلتوسعه بود که در نهایت پژوهش و سرمایه گذاري در تحقیق و 

اقتصادي یک کشور را بطور پایدار تضمین کرده و تنها از این راه بود که فاصله 

تکنولوژیکی میان کشورهاي توسعه نیافته و توسعه یافته را کاهش داده و امکانات 

 سرمایه گذاري در آموزش و پرورش و تربیت. کردیمسبقت گیري کشور را فراهم 

صنعت  اما زمانی که یک؛ شودیم نیروي انسانی یک سرمایه گذاري بلند مدت محسوب

و کشور را در رقابت  دهدیمتحویل جامعه به عالی تحویل کاري کار یا یک مخترع 

صورت گرفته به منظور تربیت نیروي  يهانهیهزتمامی ، سازدیمبین المللی موفق 

. هرچه شودیماقتصادي  يتوسعهموجب  نوآوري، . در واقعشودیمانسانی جبران 

. هرچه رشد اقتصادي شودیمآهنگ رشد اقتصادي جامعه بیشتر ، بیشتر باشد هاينوآور

و باز  ابدییممنابع و امکانات بیشتري به نظام آموزشی و مدارس تخصیص ، بیشتر شود

این چرخه این منابع در جهت تربیت نیروي انسانی کارآمد به کار گرفته خواهند شد و 

پژوهشی در میان  يهیروح. لذا تقویت و ترویج فرهنگ و ابدییمبه همین صورت ادامه 

، پزشکی، صنعتی يهانهیزمجوانان موجبات کشفیات علمی را در  خصوصاًافراد جامعه 

. لذا انجامدیمو در نهایت به رشد اقتصادي  آوردیمآموزشی و ... بیش از پیش فراهم 

ه بجاي واژه پرورش از واژه پژوهش استفاده شود تا دانش آموز از پیشنهاد شده که ک

ابتدا به نقش پژوهش آگاهی یابد. دیگر آن که به پژوهش و سرمایه گذاري در تحقیق و 

توسعه؛ بودجه بیشتري اختصاص داده شود و پژوهش در کشور نهادینه شود؛ اگر هدف 

کشورهاي توسعه یافته کنونی و رسیدن به توسعه اقتصادي و بعبارت دیگر رسیدن به 

  سبقت گرفتن از آنهاست.
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