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 :چکیده

را در شکوفا ساختن استعدادهاي  يا عمدهدر جامعه مکتبی ما آموزش و پرورش یک تکلیف الهی است و سهم 

تحصیل کرده و عالم هدایت و رهبري  يها انساناجتماعی امروز توسط  تحوالت. افراد جامعه بر عهده دارد

و چنین رسالتی تا چند دهه اخیر  مهم نیا. نقش اساسی دارند ها ملت يا توسعه يها یدگرگونو آنان در  شود یم

کالسیک توسعه، فرایند توسعه یافتگی را با شاخصهاي  پردازان هینظرکه  يبه طورمورد عنایت قرار نگرفته بود، 

، نگرش کارشناسان جهانی توسعه و انهیگرا واقع يها لیتحلاثر مطالعات دقیق و  بر. کردند یمکمی ارزیابی 

. تغییر کرد و شاخصهاي کیفی جایگزین شاخصهاي کمی گردید ها شاخصاقتصادي در انتخاب  نظران صاحب

اکتسابی است، جایگاه رفیع خود را در  يها ییتواناترتیب، آموزش و پرورش که منبع اساسی براي احراز  نیبد

در آموزش و  يگذار هیاسرمپژوهشی جدید،  يها افتهیو  ها هینظرجایی که مطابق  تا. فرایند توسعه آشکار ساخت

 .براي جوامع در حال توسعه قابل توجه است ژهیبه وپرورش بسیار پرسود و نرخ برگشت سرمایه در آن 

 :مقدمه

بگو پروردگارا بر مراتب دانش و بینش من بیفزا، خطاب بر پیامبر مرسلین، به -»قل رب زدنی علما« فهیشرآیه 

و تحصیل دانش و کسب  ها یآموختنعنوان راهنماي ابدي و تکلیف الهی براي قدم گذاشتن به دنیاي 

، شناسد ینمال و دانش حد و مرزي ندارد و مقید به جنس، نژاد، و قومیت نیست، سن و س علم. هاست مهارت

طلب العلم فریضۀ علی -آغازي دارد ولی فرجامی بر آن متصور نیست و تحصیل آن بر هر مسلمان واجب است

 .کلّ مسلم

دانشمندان علوم تربیتی و مربیان بزرگی چون جان الك، ژان ژاك روسو، امانوئل کانت، هانري پستالوزي، جان 

هد، هر یک با آرا و افکار تربیتی خود چون چشمه زاینده تمدن دیویی، ماریا مونته سوري و آلفرد نورث وایت 

الزم  جهانی حقوق بشر نیز به عنوان حقی، آموزش و پرورش را بر همگان هیاعالم. اند نمودهبشري را آبیاري 

به عنوان یک حجت الهی و کرامت کبریایی و راهنماي بشریت، خداوند علم و دانش را بر  نیبنابرا. دانسته است

الّذي علّم -اقرأ و ربک االکرم-خلق االنسان من علق-باسم ربک الّذي خلق اقرأ: دیفرما یمو  دارد یمسان ارزانی ان

انسان را از خون بسته و -پروردگاري که آفریننده است-نام پروردگارت خواندن را آغاز کن به! اي پیامبر-بالقلم

پروردگار تو کرامتش نامحدود است، از آنجهت که با خامه و قلم، بشریت را  و! بخوان اي پیامبر-لخته شده آفرید

امروز صحبت از انسان کیفی است، کیفیتی که مبتنی بر ) 1-4 يها هیآسوره علق (ساخت با علم و دانش آشنا 

و این یک  شود یمفضیلتی بر اساس کسب آگاهی و تحصیل دانش حاصل  نیچن. قدرت تفکر و خالقیت اوست

یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون انّما یتذکّر  هل: دیفرما یم 9سوره زمر، آیه  در. یه خداوندي استعط

 ؟ درآیا آنان که با سالح علم مجهزند و افرادي که با جهل و نادانی دست به گریبانند با هم برابرند-اولو االلباب

و از او  اند یواقعرفا دانشمندانند که خدا شناس جاي دیگر اشاره بر آن است که در جمع بندگان الهی، ص

 ).25سوره فاطر، آیه (العلماء انّما یخشی اللّه من عباده - بیمناکند

استبدادي و سیاستگذاري بر پایه منافع طبقاتی،  يها حکومتبا وجود استواري بنیاد اعتقادي، بر اساس تأثیرات 
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کنفرانس و در یک گزارش رسمی در  دیآ یمامروز در این جامعه کهن هنوز صحبت از بی سوادي قشرها به میان 

هیئت نمایندگی  سیرئ) ، جامتین، تایلند1368اسفند ماه (»اعالمیه جهانی آموزش و پرورش براي همه«

صورت پذیرفته،  يسواد یبکه در سالهاي اخیر در زمینه کاهش  ییها تیموفقکشورمان، ضمن آشکار ساختن 

 .آورد یمدر جامعه زنان به میان  سواد یب %40در جامعه مردان و  سواد یب% 32بحث از 

حالی که در کشورهایی چون  در. با این تفاسیر چنین ارقامی با غرور ملی و اعتقادات مکتبی ما در تضاد است

براي ما  ییها تیواقعاست، چنین  يسواد یبشدن  کن شهیرصحبت از ...سوئیس، سوئد، نروژ، شوروي، ژاپن و 

تمدن  يها گاهوارهکه یکی از  ینیسرزم. تعلیم و تربیت بسیار تلخ و موجب سرافکندگی است اندرکاران دست

و صدها تن از بزرگانی چون سعدي و حافظ را در خود پرورانده، چگونه  ها دهجهانی بوده و آب و خاکی که 

از آفرینش عصر ارتباطات و انفورماتیک فوق مدرن صحبت  ها دهیرسازه به دوران امروز، در حالی که ت تواند یم

  ! ؟، درصد بیسوادان خود را فهرست کندکنند یم

اینان فرزندان جاودانه مردانی چون فردوسی نیستند که هزار سال قبل یعنی پنج قرن پیش از آنکه مارتین  مگر

ملکت، نه به ازدیاد عواید و استحکام قالع آن است و نه ترقی و عظمت و سعادت هر م«لوتر، جمله معروف 

مردمان تربیت شده و فاضل و متعهد هر مملکتند که قوه و قدرت حقیقی و .مربوط به زیبایی بناها و عمارات آن

 :را عنوان نماید، فرمود خود» )1352پروند (دهند عظمت واقعی آن را تشکیل می

 توانا بود هر که دانا بود

 پیر برنا بود ز دانش دل

از دامن این جامعه  يا یاجتماع، ولی نه چندان بلند در زدودن چنین ننگ ییها قدمخوشبختانه در حال حاضر 

تداوم نهضت آغاز شده و شتاب بخشیدن به آن، بسیج ملی و حرکت عمومی  يبرا. شود یمکهن برداشته 

این  در. گذارد سر پشتمورد انتظار است که بر پایه ایمان راسخ و جنبش مردمی هر مانعی را  يا شده يزیر برنامه

پژوهش، اهمیت  يها افتهیتوسعه و  پردازان هینظرمقاله کوشش شده است با استناد به آرا و عقاید متفکران و 

 .آموزش در اعتالي زندگی افراد و توسعه جوامع، به خواننده یادآوري شود

 یا طیف آموزش گستره

پاي مادر و سایر افراد خانواده به تربیت ما  سپس. میآموز یمطبیعت معلم اول ما است و الفباي زندگی را از آن 

وي کمک  يریپذ جامعه، به زند یمو فرایندي که بر پایه رابطه متقابل خانواده و طفل دور  شود یمکشیده 

که به صورت آموزش رسمی و یا آموزش  دهد یمرا تشکیل  يا گستردهامر آموزش و پرورش طیف  یول. کند یم

و  ابدی یمو تا آموزش عالی ادامه  شود یمرسمی از کودکستان آغاز  آموزش. گیرد -غیر رسمی، در اختیار قرار می

و از یک نظام سلسله مراتبی  ردیگ یمداراي سازمان و ساختار مشخصی است که بر پایه اصول و قواعدي شکل 

 .کند یمتبعیت 
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بیشتر متفکران تعلیم و تربیت به این مرحله از آموزش و پرورش تأکید داشته و در رابطه با فلسفه، محتوا و 

 تنها. گنجد -دیدگاه این متفکران به طور عالمانه، در این مختصر نمی لیتحل. اند پرداختهآن به بحث  يزیر برنامه

 .میکن یمشرفت تکنولوژي تأثیر مستقیم داشته است اشاره که در تحول دنیاي امروز و پی ها دگاهیدبه یکی از 

 پراگماتیسم، بنیادي براي تحوالت قرن

انفورماتیک امروز ما نشأت گرفته از مکتب اصالت عمل یا  -عصر فوق مدرن ارتباطات يها هیپابدون تردید، 

 ییوید. دهد یمتشکیل  را) 1859-1952( ییویدپراگماتیسم است که اساس اندیشه متفکر بزرگ قرن، جان 

و مشکالت آموزشی زمان را  آورد یمزندگی در نظر  يها هدفآموزش و پرورش را ابزاري جهت برآورده ساختن 

 .داند که بین دانش و چگونگی کاربرد آن موجود است -می يا فاصلهمنسوب به 

 يآمدها یپآموزشی را با  يها هدف ییوید. که با علم و عمل توأم باشد کند یمتلقی  زیآم تیموفقوي آموزشی را 

 يها هدفو بنابر عقیده وي در صورتی  سازد یمانتظار داشت، مرتبط  توان یمکه از یادگیرنده  ییها تیفعال

مکتب تربیتی دیویی آزادي در انتخاب  در. روزمره را توجیه کنند يها تیفعالآموزشی با اعتبارند که بتوانند 

 :آموزشی بر یادگیرنده تحمیل شود يها هدفم است و اگر هدف، براي یادگیرنده بسیار مه

، یا به عبارتی مانع شود یم ینیب شیپموجب ناکامی یادگیرنده از به کار گرفتن هوش و حس  .1

 .برسد اش عالقهبپردازد تا به نتایج مورد  ها تیفعالکه وي به تنظیم  شود یم

 .مانند یمالزم باز  يریپذ انعطافکه تحمیل شوند، از  ییها هدف .2

 يها هدفو معتقد است اگر آموزش و پرورش  دهد یمدیویی بعد اکتشافی آموزش و پرورش را مورد تأکید قرار 

بنیادهایی چون سیاست کسب کند، رسالت خود را در ورزیده ساختن هوش و حس  يها ینیب شیپخود را از 

آموزش و پرورش را فرایندي براي رشد و  ییوید. که اساس تشکیل غایات است، انجام نداده است ینیب شیپ

انسان را مستعد، هوشمند  او. که خود پایه و اساسی براي توسعه جوامع است داند یمانسانی  يها تیظرفتوسعه 

اعتقاد وي عالم وجود به جریان خود  به. پندارد -براي مقابله با دنیایی که بسیار ناپایدار است، می تیکفاو با 

فرمولهاي دقیقی ساخت، بلکه کوشش  توان ینمراي وقایع همیشگی و جاودان طبیعت نه تنها و ب دهد یمادامه 

توسل به آموزش و  تنها. انسان باید خود مسیر زندگی خویش را تعیین کند پس. است دهیفا یبدر این راه نیز 

جان (را بسازد  اش عالقهمسائل زندگی را حل کند و اجتماع مورد  تواند یمتجربی است که  يها روش

 ).1355بروباخر، .س

 فرایند توسعه

کارشناسان توسعه  اما. ردیگ یمطور متداول به جاي یکدیگر مورد استفاده قرار  به» توسعه«و » رشد«واژه دو 

ممکن است در فرایند رشد،  سدینو یمفالمانژ، از کارشناسانی است که  .آ. آر. اند قائلبین این دو مفهوم اختالف 

در عوامل دروندادي یا در نهادهاي موجود حاصل نشود، در حالی که در فرایند توسعه  يا عمدهتغییر و تطور 
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دارد از دروندادها و بروندادهاي جدید به همراه  ییها زهیآممد نظر است که تکنولوژیهاي جدید و  ییها ينوآور

حادث  يا عمدهامعه شناختی، در فرایند توسعه تغییرات اجتماعی و ساختاري دیدگاه ج از .(1979فالمانژ .آ. آر(

 از. که با کل اقتصاد یک جامعه ارتباط پیرامونی دارند شود یم ییها بخشو موجب تغییر و تطور در  گردد یم

دهاي فرایند توسعه، نها در. شود یمجمله، دامنه تطور به نهادهاي آموزشی رسمی یا غیر رسمی نیز کشیده 

گزینش و هدایت افراد جامعه براي تصدي  دار عهدهآموزشی عالوه بر انجام وظایف و کارکردهاي سنتی خود، 

فرایند تغییر و تطور اجتماعی، آموزش و پرورش به  در. شوند یمنقشهاي اقتصادي گوناگون در ساختار اجتماعی 

ساختاري در جامعه، در هیئت نهاد شبه  يها تفاوتو به موازات افزایش  ردیگ یمصورت یک متغیر مستقل شکل 

به فرایند توسعه سرعت و شتاب بخشد و در ضمن  تواند یماین حالت است که  در. کند یممستقلی خودنمایی 

از  يا کننده قانعاگر بخواهیم تعریف  ).1987فاستر، .پ(کند این توانایی را نیز دارد که در پیشرفت آن ایجاد مانع 

 .ابدی یمبدانیم که با دخالت انسان تحقق  يا آگاهانهه باشیم، باید آن را تغییر و تطور اجتماعی توسعه داشت

 .کند یمرا ایفا  يا مسئوالنهیا به بیان دیگر، در فرایند توسعه انسان عنصر محوري است و نقش 

دهند،  -جه قرار میبر خالف اقتصاددانان کالسیک که پیشرفتهاي اجتماعی را با معیارهاي مقداري مورد تو

 .شود یمخصلت کیفی دارد، معیار پیشرفت تلقی  که» توسعه«مفهوم امروزه 

نامطلوب  يها دهیپداز این دیدگاه علمی، رشد مقداري کاال و خدمات در هر جامعه که در راستاي نابودي 

شود، و شرایط الزم و مطلوب  تیهدا) ...، اعتیاد، بزهکاري، فقر، محرومیت ويسواد یبنظیر بیکاري ( یاجتماع

فراهم آورده و تکامل کیفی نیروي انسانی را ثمر دهد، به مثابه تحقق  را» نوع انسان«زیستی، روانی و اجتماعی 

 هیپابر  جوامع) یا عقب ماندگی( یافتگیاین رو شاخص توسعه  از. شود یم قلمداد» توسعه»فرایند بغرنج 

 ).36-37، صفحه 1369سیاوش گالبی،  دکتر( ابدی یم میتحک» شاخص انسانی«

 شاخصهاي توسعه

تبدیل  یکم يارهایمعکیفی را به  يها یژگیوبراي سنجش و ارزیابی درجه توسعه یافتگی هر جامعه، الزم است 

وضعیت یک جامعه را  تواند یمتوسعه  يشاخصها. ندیگو یمکنیم که به چنین معیارهایی شاخصهاي توسعه 

، مسائل و مشکالت ها شاخصبه کمک  نیهمچن. تشریح و روند تغییرات آن را با جوامع دیگر مقایسه کند

 .دیآ یممقتضی به عمل  يها يزیر برنامهالزم براي  يها ینیب شیپو  شود یمیک جامعه تعیین  يا توسعه

شاخص عبارت از ارزش  نیا. آمد یمبه شمار  يا توسعهشاخص  نیتر يکاربردتا این اواخر، تولید ناخالص ملی، 

مساوي هر یک از شهروندان از تولید ناخالص  سهم. کل کاالها و خدمات تولید شده ساالنه در هر کشور است

 ).1369مشاوران یونسکو، (نامند  یمملی را، تولید ناخالص سرانه 
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تولید ناخالص ملی  يو. کشورها استفاده کرده استپروفسور عبد السالم از این شاخص در تعیین توسعه یافتگی 

دالر را براي  9795دالر برآورد نموده و رقمی معادل  739، 1988کشورهاي در حال توسعه را در سال 

 ).1369پروفسور عبد السالم، (کند  - کشورهاي صنعتی محاسبه می

پیچیده  يها دهیپد توانند ینمامروزه مسلم شده است که عوامل کمی و مقداري، نظیر تولید ناخالص ملی 

این رو  از. اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فنی و علمی جوامع را که خصلت سیستمی دارند، تبیین و تفسیر کنند

ول عمر، میزان درآمد و سطح جوامع مطرح باشد، به عواملی چون ط در» درجه توسعه یافتگی انسان« یوقت

این سه عامل به عنوان یک شاخص جدید در ارزیابی میزان  نیانگیم. شود یمتحصیالت و دانش افراد توجه 

سازمان ملل متحد نیز مد  يا توسعه يها برنامهدر  1990توسعه یافتگی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در سال 

 .)1369دکتر سیاوش گالبی (است نظر بوده 

 سهم آموزش در فرایند توسعه

دانان و کارشناسان توسعه امروز اذعان  اقتصاد. آموزش به عنوان یک عامل اصلی در فرایند توسعه مطرح است

دانش و مهارتهاي  دیتول. دارند که رشد اقتصادي به تنهایی نمایانگر حرکت صحیح در جهت اهداف توسعه نیست

دیگري  يها بازدهاگر چه بازده ظاهري فرایند آموزش است، مع هذا این فرایند  آموختگان دانشبه وجود آمده در 

و رفتارهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  ها ارزشو تحول  يریگ شکل. نیز دارد که به خوبی شناخته نشده است

اجتماعی،  يها تیموفقانتقادي، ایجاد عالقه در کار، بهبود کیفیت زندگی، کسب  يها نگرشمتأثر از آن، از جمله 

 .توزیع عادالنه ثروت و به طور کلی اعتالي زندگی انسان در دراز مدت، حاصل فرایند آموزش و پرورش است

هر چند اقتصاددانان بزرگی چون آدام اسمیت متجاوز از دو قرن پیش معتقد بود که آموزش و پرورش در 

را  يور بهره، نرخ يا هیسرمایا سایر ابزارهاي جدید  يها نیماشافزایش تولید کارگران موثر است و درست مثل 

 يگذار هیسرما، در مغرب زمین 1960، اما عمال تا اوایل دهه (1776آدام اسمیت، ثروت ملل، (دهد  یمافزایش 

بانک جهانی نیز از اعطاي اعتبار براي  یحت. شد یممصرفی تلقی  يگذار هیسرمادر آموزش و پرورش، نوعی 

اقتصاد آموزش و «واژه این زمان در نوشتار دانشمندان اقتصاد،  تا. دیورز یمآموزشی امتناع  يها يگذار هیسرما

در توجه به  که) 1935(والش  و) 1924( نیاستروملجز پژوهشگرانی چون  ؛ بهخورد ینمبه چشم » پرورش

  .در انسان پیش قدم بودند يگذار هیسرما

آموزش و پرورش در توسعه را در اتحاد جماهیر شوروي به استروملین نخستین بررسی کالسیک در زمینه نقش 

در مطالعات خود،  او. به عنوان یک الگوي کاربردي مطرح ساخت توان یموي را  اتیتجرب. مرحله اجرا درآورد

کارگري و کارمندي را با در نظر گرفتن شاخصهاي تحصیالت، سن، تجربه  يها گروه يور بهرهمیزان دستمزد و 

از پژوهش خود چنین نتیجه گرفت که تحصیالت ابتدایی  نیاسترومل. ت فنی مد نظر قرار دادشغلی و صالحی

برآورد وي چنین  از. ضمن خدمت دراز مدت براي کارگران و کارمندان سودمند است يها آموزشبیشتر از 

، در ابدی یمافزایش  %30او  يور بهرهکه کارگري که یک سال در تحصیالت ابتدایی سرگرم باشد،  دیآ یبرم

% 12- %16که یک سال آموزش ضمن خدمت دیده باشد در حد  يسواد یببراي کارگر  يور بهرهحالی که افزایش 
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که  خورد یمچشم  به» معماري آشکاري«، در نوشتار رشد اقتصادي 1950در پایان دهه ). 1368امیري، (است 

را که بنیادي براي شکل گیري رشته اقتصاد آموزش و پرورش است، فراهم  يا گستردهعلمی  يها تیفعالخود 

 .نمود

علت سرعتی  توانست ینمرشد اقتصادي، عوامل سنتی تولید، یعنی زمین، کار، و سرمایه فیزیکی  يها لیتحلدر 

که پژوهشگران دیگري پیشنهاد کردند  و) 1961(، شولتز. را که در اقتصاد به وجود آمده بود، توجیه کند

باید به معادله اضافه  است) زمین، کار، و سرمایه فیزیکی( دیتولکه متمایز از عوامل سنتی  را» سرمایه انسانی«

 ).1987جورج ساخاراپولوس، (کرد 

 .به حساب آورد يگذار هیسرماتئودور شولتز، اقتصاددان آمریکایی، اعتبارات آموزشی را صورتی از 

اکتسابی است و آموزش و پرورش منبع اصلی  يها ییتواناارثی و  يها دادهکیفیت انسان متأثر از  سدینو یماو 

 .شود یماکتسابی محسوب  يها ییتوانابراي 

به نظر او بخش اعظم سرمایه فیزیکی، ثمره دانش انسان است، مثال پیشرفتهاي علمی است که کامپیوتر و 

مسلم دانستن تأثیرات آموزش و  با. بذر گندم را باال برده است يور بهرهن آورده و یا ارتباطات مدرن را به ارمغا

که در حال حاضر کامال مسجل شده است که کسب  دارد یماقتصادي، شولتز اظهار  يها تیفعالپرورش در 

دانشمند  نیا. سنجیده و آگاهانه است يها يگذار هیسرماو پیشرفتهاي علمی، در اساس قسمتی از  ها ییتوانا

بلند مدت  يگذار هیسرماو آن را  داند یمانسانی مرتبط  يگذار هیسرمابخش اعظم ازدیاد درآمدهاي ملی را با 

 ).1987تئودور شولتز، (کند  یمتصور 

فرایند تولید  نیتر یطوالنانسانی را  يگذار هیسرمانیز  يا توسعه يها يزیر برنامهیان تین برگین کارشناس بزرگ 

پیتر بائر و دیگران، (که بیست سال وقت الزم است تا یک کارگر ماهر تربیت شود  سدینو یم، مثال پندارد یم

آنجا که  از. کند یمبرگین، آموزش و پرورش را به ویژه از نقطه نظر اقتصادي یک فرایند تولید تصور  نیت. )1368

برونداد به عنوان ابزاري در علم اقتصاد، فرایندهاي تولید را در قالب ارقام نشان داده و مشخص  -تحلیل درونداد

 - که براي تولید هر کاال چه میزان مواد باید به کار رود، از این رو وي معتقد است که تحلیل درونداد سازد یم

در حدود سال -رگین با ذکر مثالیضمن، تین ب در. به کار بست توان یمبرونداد را در آموزش و پرورش نیز 

مدیریت بازرگانی  يها دانشکدهمدیر ارشد مجله فورچین را فارغ التحصیالن  500، بیش از پنجاه درصد از 1980

 ).با تحصیالت دانشگاهی(داوطلب  500و هر یک از آنان از بین  دادند یمتشکیل 

، توجه به بعد کیفی در فرایند تولید را بسیار مهم برونداد آموزش و پرورش-در تحلیل درونداد-انتخاب شده بودند

همچنین  او. آورد یمو دانشجویان را بخشی از فرایند به حساب  آموزان دانشو خصوصیات شخصیتی  شمارد یم

 ).1987یان تین برگین (دهد  یمبه تأثیرات محیطی اهمیت 
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این کتاب بیکر به تئوري  در. رشته تحریر درآورد به» سرمایه انسانی«نام ، گري بیکر کتابی با 1970در دهه 

تربیتی  يها دورهو نرخ برگشت سرمایه را در رابطه با آموزش و پرورش و  پردازد یمسرمایه انسانی  يریگ شکل

، اقتصاد آموزش و پرورش را به شدت تحت تأثیر »سرمایه انسانی«مفهوم این به بعد است که  از. کند یمتحلیل 

درمانی، و  يها نهیهزرشد اقتصادي،  يها لیتحلاهمیت خود را در تحلیل بازار کار، تعیین دستمزد، قرار داده و 

 .مربوط به مهاجرت، آشکار ساخته است يها یبررس

در انسان هم به نفع فرد و هم به سود  يگذار هیسرماکه  کند یموودهال یکی دیگر از صاحبنظران، استدالل 

 يها نهیهز. آورد یماستخدامی مطلوب و درآمد مادام العمر مناسب به ارمغان  ياه فرصتفرد  يبرا. جامعه است

نیز با به  جامعه. ، به آسانی قابل جبران استشود یمتحصیلی نیز از محل درآمدهاي سطح باالیی که نصیب وي 

، سدینو یم او. کند یمدر نهادهاي خود توفیق حاصل  يور بهرهکارگیري افراد تحصیل کرده به پیشبرد 

ساخاراپولوس نرخ برگشت سرمایه در آموزش و پرورش را تحلیل کرده و اخیرا نیز بررسی خود را در رابطه با 

مورد تجدید  -کشور 44در -فایده در آموزش و پرورش، در یک بعد وسیع-برگشت سرمایه از طریق تحلیل هزینه

نرخ برگشت سرمایه در رابطه با تحصیالت - الف: که شود یمچنین استنباط  ها افتهینتایج  از. نظر قرار داده است

به ویژه در ارتباط با تحصیالت عالی نرخ برگشت سرمایه براي -ابتدایی بیشتر از همه سطوح آموزشی است ب

در هر صورت نرخ برگشت سرمایه در رابطه با همه سطوح تحصیلی خیلی - افراد بیشتر است تا براي اجتماع ج

برگشت سرمایه در رابطه با آموزش و پرورش، در کشورهاي در حال توسعه خیلی - بیشتر از ده درصد است د

ساخاراپولوس کامال  يها یبررس از. )1987وودهال، .م(است بیشتر از نرخ برگشت براي کشورهاي توسعه یافته 

 .هاست يگذار هیسرماچه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعی از پرسودترین  يگذار هیسرماپیداست که 

 کی: دهد یمما را تحت تأثیر قرار  يا دهنده تکانبرنامه عمران ملل متحد، واقعیت  1983با نگاه اجمالی به آمار 

 نیچن. ندیآ یمچهارم جمعیت کره زمین، یعنی جمعیتی متجاوز از یک میلیارد نفر پیشرفته به حساب 

بقیه که  .طبیعی زمین را در اختیار دارند منابع %80مساحت زمین را در اشغال خود داشته، -جمعیتی

و  کنند یمباقی مانده کره زمین زندگی -، دردهند یمجمعیتی متجاوز از سه میلیارد و پانصد هزار نفر را تشکیل 

 توجیه کرد؟ توان یمتفاوت را چگونه  نیا. اند مسلطمنابع جهان  از% 20تنها بر 

با زمینه قرار دادن بحثی که گذشت، پروفسور عبد السالم که خود زاده یک کشور جهان سومی است کارشناسانه 

، تسلط در علم سازد یمکه کشورهاي پیشرفته را از کشورهاي در حال توسعه متمایز  يزیچ. کند یمآن را تبیین 

فقیر و غنی به چشم  يها ملتبین  و تکنولوژي جدید و استفاده در حال افزایشی که در اقتصاد و سلطه

نظر به اینکه  ).1369پروفسور عبد السالم، (شود  یم، به شکاف موجود در علم وتکنولوژي مربوط خورد یم

را که  ییها آموزش، کند یمیاد گرفته شده روز را در کوتاه مدت منسوخ  يها مهارتتکنولوژي شتابان بسیاري از 

، از سوي شود یمآموزش بزرگسالی، آموزش سازمانی و مانند آن عنوان با نامهاي ضمن خدمت، بازآموزي، 

 .شود یمکارشناسان تربیتی یک فرایند ضروري براي انسان عصر ما تلقی 

از کشورهاي پیشرفته صنعتی، الزمه احراز  يا پارهآهنگ تحول در حدي است که در آخرین دهه قرن حاضر، در 
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عالی است و مبالغی که براي آموزشهاي غیر رسمی و  يها آموزشسه چهارم از مشاغل در آن کشورها داشتن 

 ).1369طوسی، (است عالی رسمی  يها آموزش يها نهیهز، معادل دو برابر شود یمضمن خدمت کارکنان هزینه 

، تر سالمدنیایی  تواند یمورش و پر آموزش» برابر اعالمیه جهانی آموزش و پرورش براي همه« نکهیابا بیان 

، و نیکوتر بسازد و در عین حال موجبات تفاهم، همکاري بین المللی، پیشرفت اجتماعی، اقتصادي و تر شاداب

فرهنگی را فراهم آورد، و آموزش و پرورش یکی از عوامل کلیدي، براي رشد اشخاص و اجتماع است و با عنوان 

حاکم بر جوامع و اختالفات ایدئولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی،  يها یینارسا ،ها یبعضساختن اینکه بر خالف تصور 

نه تنها حاصل گسترش علم و تکنولوژي و فرایند آموزش و پرورش نیست، بلکه  ها یکاستو  ها یدشمنتضادها، 

آموزشی عصر ماست، این مقاله را با اظهار نظر توشیودوکو، یکی از رهبران صنایع  يها یینارسامتأثر از ضعف و 

 :میبر یمژاپن به پایان 

ابداع  تیظرف: ما فقط یک منبع در اختیار داریم.يا ینظامداریم و نه هیچ قدرت  يا یعیطبما نه هیچ منبع 

 .یت کرد، تمرین داد، مجهز ساختآن را بسط داد، ترب دیبا. است ریناپذ انیپامنبع  نیا. مغزهایمان

شد ثروت مشترك همه بشریت خواهد  نیتر خالقاین قدرت دماغی خواه ناخواه در آینده نزدیک، گرانبهاترین و 

 ).1363شرایبر، (

 منابع

 :فارسی منابع. 

 1369، بهار 1اعالمیه جهانی آموزش و پرورش براي همه، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال ششم، شماره  .1

امیري، محمد علی، نقش اساسی آموزش و پرورش در بازسازي و نوسازي ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت،  .2

 .21368سال پنجم، شماره 

 .1368، اسفند 7اقتصاد، سال اول، شماره  يها تازهاقتصاد آموزش و پرورش،  انداز چشم، مرتضی، فر نیام .3

بائر، پیتر، و دیگران، پیشگامان توسعه، ترجمه دکتر سید علی اصغر هدایتی و علی یاسري، سازمان  .4

 .1368، ها دانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

در مربیان بزرگ، ژان شاتو، ترجمه دکتر غالمحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران، .بروباخر، جان س .5

1355. 

پروند، دکتر محمد حسن، مقام و موقعیت معلم در جریان یادگیري پایدار، نشریه دانشکده علوم تربیتی  .6

 .1352، سال 2دانشگاه تهران، شماره 

 .1359حجتی، دکتر سید محمد باقر، آداب تعلیم در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  .7

 .1362، نشر نو، گهر کینشرایبر، ژان ژاك سروان، تکاپوي جهانی، ترجمه عبد الحسین  .8

در مردم، ترجمه سعید قاسمیان و سید جعفر سجادیه، فصلنامه تعلیم و  يگذار هیسرماشولتز، تئودور،  .9

 .1368، 4تربیت، سال پنجم، شماره 
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صبح خیز، دکتر ناصر، نقش نظام آموزشی در تأمین نیروي انسانی ماهر، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال  .10

 .1364، 3و  2اول، شماره 

طوسی، دکتر محمد علی، آموزش و پرورش منابع انسانی ضرورت مدیریت امروز و فردا، مدیریت دولتی،  .11

 .1369، 9مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 

بر آموزش علوم و تکنولوژي در توسعه جنوب، انتشارات دفتر  يا مقدمهعبد السالم، پروفسور،  .12

 .1369علمی و بین المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  يها يهمکار

 .1369قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه  .13

 .1369، بهمن 14اقتصاد، شماره  يها تازهگالبی، دکتر سیاوش، نگرشی بر فرایند توسعه جامعه ایران،  .14

 .1369آموزشی، ترجمه دکتر فریده مشایخ، انتشارات مدرسه،  يزیر امهبرنمشاوران یونسکو، فرایند  .15
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 11 از 11 صفحه

  

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

  :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


