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 مقدمه
 تركيب شده است كه به تبعِ     » آموزش و پرورش  «و  » اقتصاد«آموزش و پرورش از دو واژه       اقتصاد  

 تربيتـي   لـوم در حيطـه ع   » آموزش و پرورش  «و از منظر    تلقي از واژه اقتصاد در حوزه علم اقتصاد         
ولي اين علم تركيبي، كاربرد علم اقتصاد در نظام آموزش و پرورش را مورد توجه قـرار                 . قرار دارد 

هـاي علـم اقتصـاد،        كارگيري منطقي يافتـه    سازد تا ضمن به     دهد و آموزش و پرورش را قادر مي         مي
زان در اختيـار مـردم قـرار دهـد و شـرايطي را فـراهم                آموزش و پرورش با كيفيـت را بـا قيمـت ار           

گيـري و تـأثير و تـأثري كـه از             ها، با بهره    يعني انسان ان آموزش و پرورش     گسازد تا تربيت يافت     مي
و آزادي سياسـي و اقتصـادي   » اشـتغال «، »بهداشت و تغذيه«، »محيط زيست«، »آموزش و پرورش «

منابعي كـه خـود     . ١ سرمايه انساني در جامعه تبديل كنند      آورند خود را به منابع انساني و        به عمل مي  
در چرخه مستمر هدايت منـابع جامعـه بـه سـوي توسـعه و سـعادت نقـش اصـلي را دارد و در راه          
وصول به توسعه پايدار و ضمن بهره گرفتن از فرهنگ خودي اقدام به تنظيم روابط منابع جامعـه و                   

هـا    كند و باالخره، اقتصـاد آمـوزش و پـرورش ده            يزايش و پخش عناصر توسعه در تمامي ابعاد م        
 .كند سؤال مطرح و پاسخ آن را از آموزش و پرورش طلب مي

اقتصـاد آمـوزش و     «و  » آمـوزش و پـرورش    «،  »اقتصـاد «هـاي     حاضر بـا تعريـف واژه     نوشته   
 و رابطـه آمـوزش و       آموزش و پرورش  تاريخي اقتصاد   » پيشينه«شود و سپس      شروع مي » پرورش

 اهـداف در اقتصـاد   ينبه دنبال موارد مذكور، بـه تبيـ       . دهد   اقتصاد را مورد توجه قرار مي      پرورش با 
 ايـران در    آموزش و پرورش  پردازد و اهداف اقتصادي نظام         از ديدگاه اسالم مي    آموزش و پرورش  

كند و ضمن تحليل مختصر از فوايد توجه بـه اقتصـاد               بازگو مي  آموزش و پرورش  قالب اهداف كلي    
هـا،    كند و در نهايت از نوشـته        المللي اشاره مي    هاي بين   گذاري در كمك    ، به اولويت   پرورش آموزش و 

 .كند گيري مي نتيجه
 ايران، به بررسـي واقعـي نيازمنـد اسـت تـا             آموزش و پرورش   اقتصاد   رناگفته نماند، تحليلي ب    

يـرد، تـا از      ايران احصا و مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گ            آموزش و پرورش  دستاوردهاي اقتصادي   
مــدت و بلندمــدت مــورد   ميــانيهــا هــاي توســعه و سياســتگذاري ريــزي نتــايج حاصــل در برنامــه

 . برداري قرار گيرد بهره
 
 تعريف واژه علم اقتصاد. ۱

براي به كـار    » پول«هايي است كه بشر با وسيله يا بدون وسيله            علم اقتصاد عبارت از بررسي روش     
 توليد كاالها و خدمات در طي زمان، و همچنين براي توزيع كاالها        بردن منابع كمياب توليد به منظور     

 .كند جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي ها در و خدمات بين افراد و گروه

                                                 
 .۹، ص ۱۳۷۱گذاري براي آينده آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه،   ترجمه عبدالحسين نفيسي، سرمايه،هلكژاك  .1
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منابع معموالً محدود است و از منـابع محـدود در           دهد كه     بررسي تعريف علم اقتصاد نشان مي      
شود و سياست كلي نيز اين هست كه بـا حـداقل كـاربرد                 گرفته مي  هاي مختلف اقتصادي بهره     بخش

منابع در دسترس در توليد كاال و خدمات، حداكثر محصـول مطلـوب از نظـر كمـي و كيفـي حاصـل                       
لذا، علم اقتصاد چگونگي توزيع كاالها و خدمات در جامعه را بررسي كرده و ميـزان مصـرف                  . شود
 .كند نياز را تعيين مي ي موردگذار كند و سرمايه  را مشخص ميها آن

گذرد و  بررسي وضعي است كه بر زندگي اقتصادي مي »اثباتيدانش اقتصاد يا اقتصاد    «وظيفه   
 روش  ولـي شناسـاند     هاي اين وضع را تجربـه كـرده و مـي            ها و نشانه    ها و دستاورد    همچنين انگيزه 

ق و عقايد سر و كار دارد زندگي ها، اخال   اقتصادي يا اقتصاد هنجاري يا مكتب اقتصادي كه با ارزش         
سازد كه اين زندگي چگونه بايد        دارد روشن مي  عدالت  كند با تصوري كه از        اقتصادي را ارزيابي مي   

سازد و روش يا مكتـب        آشكار مي » دانش«اي بايد سامان گيرد در واقع         باشد و به چه روش عادالنه     
گويد و روش از آنچـه بايـد باشـد و             خن مي هاي آن س    كند دانش از آنچه هست و از علت         ارزيابي مي 

 ١.كند آنچه نبايد باشد، گفتگو مي
 
 تعريف آموزش و پرورش. ۲

 ٢.پردازد دار است كه به قصد رشد انسان به توليد دانش مي  نظامفراينديآموزش و پرورش 
 
 تعريف اقتصاد آموزش و پرورش. ۳

 »ئـودور شـولتز  ت«ده است و توضيحي كه ولسون از اقتصاد به عمل آور     ئبا توجه به تعريفي كه سام     
 از اقتصــاد آمــوزش و پــرورش ارائــه داده اســت ۱۹۶۰دانــان امريكــا در ســال  در انجمــن اقتصــاد

 .گيري و اقتصاد آموزش و پرورش به شرح زير تعريف شده است نتيجه
اي از علـم اقتصـاد اسـت كـه كـاربرد صـحيح منـابع را در                    اقتصاد آموزش و پرورش شـاخه     « 

وجـه يـاري    كـاراترين   هـاي نظـام آموزشـي بـه           كند و به تحقق هدف      و پرورش بررسي مي   آموزش  
 .»رساند مي

هـاي نظـام      تحقق هدف «منابع در آموزش و پرورش و ياري به         »  صحيح دكاربر«شود    مالحظه مي  
 .هاي اقتصاد آموزش و پرورش است از وظايف و رسالت» ترين وجهكارا«با ويژگي » آموزشي

 
 ٣از اقتصاد آموزش و پرورشانتظارات . ۴
به طور جداگانـه سـؤاالتي از اقتصـاد آمـوزش و پـرورش      » علماي تعليم و تربيت  «و  » اقتصاددانان«

 :دارند كه به شرح زير است
 

                                                 
 .۴۱، ص ۲۰، شماره مسلسل ۱۳۶۸، زمستان ۴فر، فصلنامه تعليم و تربيت، سال پنجم، شماره   مرتضي اميني.1
 .۲۳ و ۲۲، ص ۱۳۸۱، سمت، آموزش و پرورشمحمود متوسلي و محمدرضا آهنچيان، اقتصاد  .2
 .۴۰ و ۳۹، ص ۱۳۸۱، سمت، آموزش و پرورشد متوسلي و محمدرضا آهنچيان، اقتصاد و محم.3
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 سؤاالت اقتصاددانان. ۱-۴
 گذاري كرد؟  با عنايت به اصل بازگشت سرمايه، چقدر بايد براي آموزش و پرورش سرمايه-
فـردي و  ابعـاد  هـاي مختلـف در    ر اساس تربيت نيروي انساني در مقـاطع و رشـته         ب ١ توابع درآمد  -

 دهد؟ گيري در اختيار سياستگذاران قرار مي هايي براي تصميم جمعي، چه مالك
  نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادي چيست؟-
  آثار درآمدي و غيردرآمدي آموزش و پرورش چيست؟-
 ادي بودن نظام آموزش و پرورش اطمينان حاصل كرد؟توان از اقتص  چگونه مي-
  آيا آموزش و پرورش در توزيع درآمد و ثروت نقشي دارد؟-
 سؤاالت علماي تعليم و تربيت از اقتصاد آموزش و پرورش. ۲-۴
  بهترين نظام يادگيري كدام است؟-
اي تواناسـازي كامـل آن      انسان را شناخت و بهترين نظام را بر       بالقوه  هاي    توان توانايي    چگونه مي  -

 فراهم كرد؟
 گيري سرمايه انساني چقدر است؟  نقش آموزش و پرورش در شكل-
 . را داشته باشد٣ چگونه بايد تنظيم شود تا حداقل ضايعات٢ برنامه درسي-
 ها اثر گذاشت؟ توان با شناخت پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي، در آن  چگونه مي-
هـا   يت از اقتصاد آموزش و پرورش مـورد انتظـار اسـت كـه اهـم آن       سؤاالت ديگري نيز در كل     .۳-۴

 :عبارتند از
  آثار مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد آموزش و پرورش كدام است؟-
از منابع محدود و كميـاب مـالي        _ سرمايه انساني   _ ساختن انسان   براي   با چه خصوصياتي، بايد      -

 استفاده كرد؟
  روش آموزش و پرورش كدام است؟ترين برنامه، ساختار و ي  اقتصاد-
  منابع تأمين مالي آموزش و پرورش كدام است و سهم هر كدام چقدر است؟-
منـدي انسـان      اند به هدف رفاه، آرامـش و رضـايت          هاي آموزش و پرورش تا چه حد توانسته          نظام -

 دست يابند؟
 اكثر رساند؟توان سودمندي و اثربخشي و برآيندهاي نظام آموزشي را به حد  چگونه مي-
 
 پيشينه تاريخي علم اقتصاد آموزش و پرورش. ۵

شده است ولي بـه صـورت امـروزي و در       هاي قديم به اقتصاد آموزش و پرورش توجه مي          از زمان 
 در محـل سـنت لـوئيس امريكـا و در         ۱۹۶۰ دسامبر سال    ۲۸هاي تخصصي در روز       چارچوب رشته 

گـذاري در سـرمايه    سـرمايه «خـود تحـت عنـوان     تئودور شـولتز بـا سـخنراني    ،انجمن اقتصاددانان 
 بروز و ظهور اين علم، توسط تئـودور شـولتز       .به علم اقتصاد آموزش و پرورش حيات داد       » يانسان

                                                 
1. Earning functions.  
2. Curricula 
3. Wastage. 
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معلول شرايط حاصل در دوره بعد از جنگ جهاني دوم بود كه انسان را در صحنه توليـد و عرضـه                     
قبل از تئودور شولتز افراد ديگـري نيـز     . بودخدمات، به عنوان سرمايه انساني، مور توجه قرار داده          

در سرمايه انسـاني يـا نتـايج اقتصـادي حاصـل از آمـوزش و پـرورش           آموزش و پرورش      به نقش 
 به ديدگاه حدود ده نفر از اقتصاددانان معروف         صراند كه در اين قسمت به طور مخت         اشاراتي داشته 

 .پردازد مي
 آدام اسميت. ۱-۵

 ميالدي منتشر سـاخته اسـت بـر         ۱۷۷۶ثروت ملل كه در سال      تصاد در كتاب    آدام اسميت پدر علم اق    
 .نقش كار در ايجاد ثروت و اهميت آموزش و پرورش در تشديد آن تأكيد دارد

 رابرت مالتوس. ۲-۵
رابرت مالتوس از آموزش و پرورش به عنوان عاملي غير اقتصادي كه باعث ايجاد تشـكيالت اداري                 

گويـد آمـوزش و       كنـد و يـا مـي        شود يـاد مـي      عيارهاي اخالقي و غيره مي    ، ايجاد م  تكوشيمنظم، سخ 
 هم بـ  دادارد كه در اثر آموزش، مـردم اقـ          شود يا اعالم مي     ها مي   وري انسان   پرورش باعث ارتقا بهره   

 .كنند كنترل مواليد و در نتيجه كاهش جمعيت مي
 )۱۸۲۳-۱۷۷۲(ديويد ريكاردو . ۳-۵

 .شود ث كاهش جمعيت و افزايش سرمايه ميمعتقد بود كه آموزش و پرورش باع
 )۱۷۸۹-۱۸۶۴(جان رمزي مك كوالك . ۴-۵

ثـروت و   افـزايش   جان رمزي مك كوالك معتقد بود كه مهـارت، هـوش، معرفـت و صـالحيت ماننـد                   
 سرمايه ملي هستند و بايد اعتقاد داشت كـه فقـراي آمـوزش نديـده      هسرمايه از عناصر تشكيل دهند    

گـذرد   دانند در نتيجه نسبت به مسائلي كه در اطراف آنـان مـي       مشيت مي  سرنوشت خود را ناشي از    
تفـاوت    و بـي  شـوند     بـراي مسـائل جامعـه حسـاس مـي         مانند ولي وقتي آموزش ديدنـد         تفاوت مي   بي
 .مانند نمي
 )۱۸۹۹-۱۸۰۱( جان هنري نيومن .۵-۵

تحصـيل را كسـب    هدف از The idea of a Universityجان هنري نيومن در كتاب مفهوم دانشگاه 
 . ورزيد دانست و بر تأثير علوم در يكديگر تأكيد مي  حقيقت ميهنگرش فراگير دربار

  جان استوارت ميل.۶-۵
كنند و    نگري و شرايط تهذيب فردي را تقويت مي         ايشان معتقد بود كه آموزش و پرورش قدرت آينده        

 . شود د و درآمد آنان ميآموزش فرزندان كارگران باعث به وجود آمدن تحول و افزايش تولي
 )۱۸۴۲-۱۹۲۴( آلفرد مارشال .۷-۵

گـذاري ملـي يـاد        در كتاب خود با عنوان اصول علم اقتصاد از آموزش و پرورش به عنوان سـرمايه               
كند كه براي آموزش و پرورش افراد به          اي معرفي مي    گذاري را سرمايه    ترين سرمايه   كند وارزنده   مي

 . شود كاربرده مي
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 ١ كوزنتسسيمون .۸-۵
ايـن  را   رشـد نـوين اقتصـادي        ١٩٧١كوزنتس در سخنراني خود هنگام دريافت جايزه نوبل در سال           

افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه كل، تا بتـوان نيازهـاي              «كند    گونه تعريف مي  
يـق آن بـا     افزايش ظرفيت بلندمدت توليد بستگي بـه ترقيـات نـوين فنـي و تطب              . جمعيت را تأمين كرد   

به نظر وي براي اسـتفاده بهتـر و مـؤثرتر از            » .شرايط نهادي و ايدئولوژيك مورد تقاضاي آن دارد       
فناوري نوين و توسعه داخلي آن تطبيـق شـرايط ايـدئولوژيك و نهـادي بـراي اسـتفاده مـؤثرتر از                      

 . ها با دانش انسان ضروري است نوآوري
 تزل تئودورشو.۹-۵

ترين اقتصاددانان معاصـر اسـت و بـه            متولد شده است از معروف     ١٩٠٢تز كه در سال     لشو تئودور
هاي اكتسابي انسـان بـه صـورت يـك          تز به توانايي  لشو.  معروف است   »يپدر تئوري سرمايه انسان   «

نگـرد و آمـوزش پـرورش را نـوعي            دار توليـد مـي      سرمايه از پيش توليـد شـده و يـك عامـل هـدف             
 ،١٩٢٩-١٩٥٦هـاي     كه در طـي سـال     نشان داد   تز  لشو تئودور. داند  گذاري بر روي انسان مي      سرمايه

ماندگي و    هاي آموزشي است و علت عقب       گذاري   درصد درآمد ملي امريكا به علت سرمايه       ٤٠ الي   ٢٠
 . داند گذاري بر روي نيروي انساني مي توسعه نيافتگي كشورها را قصور در سرمايه

  ادوارد دنيسون.۱۰-۵
 و  ١٩١٠-١٩٢٩هـاي     اي براي تعيين منابع رشد امريكا طي سال         گستردهادوارد دنيسون كه مطالعات     

دهـد    توسعه داده است نشان مي١٩٨٢ انجام داده است و بعدها مطالعه خود را تا سال          ١٩٢٩-١٩٥٧
 درصـد از نـرخ رشـد توليـد در كشـور امريكـا بـه افـزايش دانـش نيـروي كـار                         ٢٣كه تقريباً حدود    

 . شود مربوط مي) آموزشي(
و ر بـرود    فـ ر، گري بكر، بومن از دانشگاه شـيكاگو، وا        سنجاكوب مي «صاددانان ديگري چون    اقت 
ديگـو   سانشگاه  ناز دا پرنيستن و هريس    از دانشگاه   بوون و مچالپ    ،  ن از دانشگاه ويسكونسين   هنس

تـري بـراي    خدمات بيش... و) IIEPمؤسسه ( فرانسه ،تري در امريكا ـ آلمان  و مؤسسات علمي بيش
 . اند لم اقتصاد آموزش و پرورش انجام دادهتوسعه ع

 
 رابطه آموزش و پرورش و اقتصاد . ۶

دهد رابطـه مسـتقيمي بـين آمـوزش و پـرورش و        هاي تحقيقاتي نشان مي      كسب شده و يافته    بتجار
 : شود به مواردي از آن اشاره ميكه توسعه اقتصادي وجود دارد 

 مينسراي ه يافته. ۱-۶
 و توزيـع درآمـد اشـخاص را         يگذاري در سرمايه انسان     ر مقاله سرمايه  سن جاكوب مي  ١٩٥٨در سال   

نوشت و تالش نمود الگويي را تنظيم كند كه در آن اختصاصات توزيع درآمد افراد، به كمك تفـاوت                   
ميان نيروي كار با درجات مختلف آموزشي، توضيح داده شده است و باالخره او بود كه نرخ بازده                  

اي تنظـيم كـرد    را به گونه » تابع درآمد «ضمن خدمت تخمين بزند و در نهايت        گذاري    را روي سرمايه  
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گرفـت كـه       و نتيجه مـي    يريگ هاي تحصيل و تجربه كاري اندازه       كه عوايد افراد را فقط براساس سال      
 ١».منشأ اساسي قدرت توليد و درآمد فردي، ميزان آموزشي است كه وي دريافت كرده است«

ساني بود كه توانست ارتباط بين پراكندگي درآمدها و تحصيالت را از            ر جز اولين ك   نسشايد مي  
 .هاي ايشان باعث تحقيقات ديگري در دنيا شد  يافتهوطريق تابع درآمدي به اثبات برساند 

تابع درآمدي را به شكل يك رگرسيون نيمه لگاريتمي ارائه كرده است كـه در آن متغيـر   مينسر   
هـاي تجربـه      هـاي تحصـيل، سـال       رهاي مستقل عبارتنـد از سـال      وابسته درآمد شخص است و متغي     

هـاي تحصـيل      در ايـن روش، ضـريب متغيـر سـال         . شخصي و توان دوم سـنوات تجربـه شخصـي         
  .هاي آموزشي است دهنده نرخ بازدهي متوسط طي سال نشان

UXBXBSBBLny ++++= 2
321o 

 1B=نرخ بازدهي 
 X=تجربه شخصي 

 S=هاي تحصيل  سال
 Y=درآمدهاي شخصي 

هـاي مشـابه در سـطح          نرخ بازدهي اجتماعي و خصوصي آمـوزش ابتـدايي نسـبت بـه نـرخ               -
 )۲ و ١جدول. (تر است آموزش متوسطه و عالي بيش

گـذاري    نـرخ بـازدهي سـرمايه     گذاري آموزشي در مقايسـه بـا متوسـط             نرخ بازدهي سرمايه   -
فيزيكي، در كشورهاي در حال توسعه باالتر است ولي اين امر الزامـاً در كشـورهاي توسـعه يافتـه                    

 .صادق نيست
مانـد و بـا توسـعه كشـورها           هاي آموزشي تقريباً ثابت بـاقي مـي         گذاري   نرخ بازدهي سرمايه   -

 )۲جدول . (يابد كاهش مي
گيـرد در     د تحصـيالت عاليـه مـورد توجـه قـرار مـي             نرخ بازدهي خصوصي آموزش در مور      -

 .صورتي كه اين توجه بايد به آموزش ابتدايي معطوف شود
.  نرخ بازدهي خصوصي در كليـه سـطوح تحصـيلي بـاالتر از نـرخ بـازدهي اجتماعـات اسـت             -

 )۲جدول (
تر از زنان است ولـي زنـان           بازدهي آموزشي مردان در سطوح تحصيلي ابتدايي و عالي بيش          -

بازدهي آموزشـي كليـه سـطوح تحصـيلي     . دارنددر مقطع متوسطه بازدهي باالتري نسبت به مردان  
 ٢)٣جدول . (دهنده بازدهي باالي زنان نسبت به مردان است نشان
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 )به درصد( نرخ بازدهي اجتماعي در سطوح مختلف تحصيلي در كشورهاي جهان .١جدول 
  عاليآموزش آموزش متوسطه آموزش ابتدايي كشورها

 ١٣ ١٦ ٢٧ يافته  هتوسع
 ١٠ ١٤ ١٦ يافته  نيمه توسعه

 ٩ ١٠ - پيشرفته 
 

 )به درصد( نرخ بازدهي خصوصي و اجتماعي در سطوح مختلف تحصيلي در كشورهاي جهان .۲جدول
متوسط درآمد سرانه  گروه كشورها خصوصي اجتماعي

 ليعا متوسطه ابتدايي عالي متوسطه ابتدايي به دالر امريكا
 ٦١كشورهاي با درآمد پـايين      

 ٥/٢٣ ٣/١٩ ٢/٣٥ ٦/١٠ ٢/١٥ ٤/٣٢ ٢٩٩ تر  دالر يا كم

كشورهاي بـا درآمـد متوسـط       
 ٩/١٨ ٧/١٨ ٩/٢٩ ٤/١١ ٤/١٣ ٢/١٨ ١٠٤٢ ) دالر٢٤٤٩تا (

بـاال  بادرآمد متوسطه    كشورهاي
 ٨/١٤ ٧/١٢ ٣/٢١ ٥/٩ ٦/١٠ ٣/١٤ ٤١٨٤  ) دالر٩/٧٦تا (

كشـــورهاي بـــا درآمـــد بـــاال 
 ٧/٧ ٨/١٢ * ٢/٨ ٣/١٠ * ١٣١٠٠ ) دالر و باالتر٧٦٢٠(

 ١٩ ٧/١٧ ٧/٣٠ ٧/١٠ ٥/١٣ ٢٠ ٢٠٢٠ جهان 
 . اطالعات در دسترس نيست*

 
 )به درصد( نرخ بازدهي زنان و مردان در سطوح مختلف تحصيلي .۳جدول 

 زنان مردان سطوح تحصيلي
 ٨/١٢ ١/٢٠ ابتدايي

 ٨/١٤ ٩/١٣ متوسطه
 ٧/١٢ ٤/١٣ عالي
 ٤/١٢ ١/١١ ه سطوحكلي
 
 ساخارو پولوسهاي  يافته. ۲-۶

در و   كشـور توسـعه يافتـه        ٣٢گذاري آموزشي را براي        نرخ بازدهي سرمايه   ١٩٧٣در سال   پولوس  
 :حال توسعه تخمين زد و نتايج تحقيقات خود را به شرح زير بيان نمود

ر از نـرخ هزينـه      تـ   هاي آموزشي در تمامي سطوح تحصيلي بـيش         گذاري   نرخ بازدهي سرمايه   -
 هاي اجتماعي است، فرصت
 كشــورهاي در حــال توســعه در مقايســه بــا كشــورهاي پيشــرفته صــنعتي، داراي بــازدهي  -

 آموزشي باالتري هستند،
ــرورش        ــوزش و پ ــر در آم ــل زي ــه دالي ــد دارد ب ــا تأكي ــورهاي دني ــه كش ــاخاروپولوس ب س

 :گذاري كنند سرمايه
تر از منافع خصوصي آن است        آموزش و پرورش بيش   ها بدين دليل كه منافع اجتماعي          دولت -
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 به بخش آموزش و پرورش كمك كند،بايد 
كه نابرابري درآمدها از نسلي به نسلي ديگـر منتقـل     و تساوي، براي ايني با عنايت به اصل برابر -
 نشود، 
هاي ناشي از مقياس در آموزش نيز صادق است  جويي  بسياري بر اين باورند كه اصل صرفه-

رو تأمين مالي و ارائـه خـدمات عمـومي آمـوزش در سـطح وسـيعي، كـارايي آموزشـي را                         از اين  و
 . دهد افزايش مي

 
 نكات مورد توجه در اقتصاد آموزش و پرورش. ۷

ر آموزش و پرورش را مورد توجه داقتصاد آموزش و پرورش همچنان كه بيان شد كاربرد اقتصاد 
درسـت بـرخالف    . زش و پـرورش حضـور تأثيرگـذار دارد        هاي آمـو      دهد و در تمامي بخش      قرار مي 
امكانـات مـالي     اي و تـأمين     پـرورش را بـه مسـائل هزينـه         اقتصاد آموزش و  كه  هاي عادي     برداشت

اثـر اقتصـاد آمـوزش و پـرورش را بـر روي             ) ۱۳۶۸(فـر     كنند امينـي    مؤسسات آموزشي محدود مي   
 ١:كند هاي زير شناسايي مي پديده

 توزيع درآمد بين افراد جامعه،. ۷-١
در مورد استخدام و تـرخيص      ) اعم از بخش عمومي يا بخش خصوصي      (هاي كارفرمايان     رويه. ۷-٢

 كاركنان
ساخت شغلي نيروي كار با توجه به نيازهاي مهـارتي مشـاغل و محتـواي تربيتـي الزم بـراي                    . ۷-٣
 ها، آن
 ت به كشورهاي مختلف براي كسب و كار،مهاجرت افراد در امور داخلي يك كشور يا مهاجر. ۷-٤
 المللي، الگوهاي تجارت بين. ۷-٥
تر اثر آموزش و پرورش را در زمينه دورنماي رشد اقتصـادي مـورد رسـيدگي                   و از همه كلي    .۷-٦

هاي آموزشي مطرح هستند ارائـه       دهد و مسائل مختلفي را كه از ديدگاه اقتصادي براي نظام            قرار مي 
 .هاست ي پاسخ مناسب براي آنكرده و در پي جستجو

هـاي بحـث و بررسـي اقتصـاد            موضوعاتي را كـه در حـوزه       ٢)۱۳۸۱(ولي متوسلي و آهنچيان      
 :دندار گيرد به شرح زير اعالم مي آموزش و پرورش قرار مي

  سرمايه انساني محور بسياري از تحقيقات در اقتصاد آموزش و پرورش است،-
ارايي در چارچوب تخصيص منابع و مسأله برابري با هدف           كارايي اقتصادي، تحليل مسأله ك     -

 تحصيل حداكثر رضايت افراد، با توجه به دو قيد محدودكننده منابع و تكنولوژي،
 ٣ سهم تعليم و تربيت در رشد اقتصادي،-
 گيرد،  بستگي كه به عوامل زير دارد مورد توجه قرار مي باسهم تعليم و تربيت در اقتصاد -

                                                 
 .٤٥، ص ٢٠، شماره مسلسل ٦٨، زمستان ٤مرتضي اميني فر، فصلنامه تعليم و تربيت، سال پنجم، شماره  .1
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 تر از نيروي كار، ش استفاده بي-
 ها و تجهيزات فيزيكي و مادي، تر از سرمايه  استفاده بيش-
  استفاده از نيروي كار متخصص و كارآزموده،-
  استفاده از تجهيزات و فناوري پيشرفته،-
 .تر عوامل توليد  تخصيص منابع كارامدتر و مطلوب-
 ١ كارايي دروني آموزش و پرورش،-
 ت شده، تقاضا براي نيروي تربي-
 ٢ كارايي بيروني آموزش و پرورش،-
 . ماليه آموزش و پرورش-

 :هاي زير پاسخ دهد ترين بحث در حوزه ماليه آموزش و پرورش بايد به سؤال بيش
  آموزش و پرورش چگونه و در چه منابعي بايد تأمين مالي شود؟-
 ردولتي، چگونگي تقسيم و تسهيم نياز مالي آموزش و پرورش بين دولت و بخش غي-
 بين منابع مالي عمومي و خصوصي چگونه بايد باشد؟» تعادل« وضع -

 .و در نهايت برابري و كارايي در ارتباط با ماليه آموزش و پرورش مورد توجه است
ها؟ يا برابـري در نتـايج؟ كـه هـر دو              فرصتدر مقابل    در مقابل چه؟ در مقابل قانون؟        ٣برابري

 . اقتصاد آموزش و پرورش قرار دارد مورد بحث و بررسي علماي،موضوع
 
  ٤)از ديدگاه اسالم(ها در اقتصاد آموزش و پرورش  تبيين هدف. ۸
 هاي تربيتي در امور اقتصادي هدف. ۸-١

، اعتقادي، اجتماعي،   هاي مختلف    است و خود داراي نظام     دين مبين اسالم مكتبي غني و مانع و جامع        
هاي  هاي ياد شده، نظام تربيتي اسالم با ساير نظام  نظاماقتصادي، سياسي و تربيتي است كه در بين

هـا در طـول نظـام تربيتـي قـرار            مذكور، داراي ارجحيت و اشراف اسـت و در حقيقـت تمـامي نظـام              
و سـير   هدف اساسي دين مبين هدايت مردم و جامعه به توسعه واقعي و نظامي نهايي در                . گيرند  مي

ها در هر دو جهـان سـعادتمند    الناس، انسان ظ كرامت و حق   تقرب الي اهللا است به نحوي كه ضمن حف        
آثـاري بـه   كـه  هاي تربيتي به نحوي مسائل اقتصادي را شكل دهـد        شود تا حركت    شوند و تالش مي   

 :سازدشرح زير در جامعه ظاهر 
 كمك براي دينداري و كسب تقواي الهي . ۸-١-١

ثـروت بهتـرين كمـك بـراي        » اهللا الغنـي  نعم العون علي تقوي     «فرمايد    نقل مي ) ص(از حضرت رسول    
 ).٦، باب ١، حديث ١٦، ص ١٢وسائل، جلد (كسب تقواي الهي است 

 

                                                 
1. Internal efficiency. 
2. External efficiency. 
3. Equality.  

 .ها در اقتصاد آموزش و پرورش از ديدگاه اسالم، از تمامي كتاب استفاده شده است علي فقيهي، تبيين هدف. 4
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 ها و كماالت راهي براي كسب شايستگي. ۸-١-٢
» هالمعيش   و حسـن التقـدير فـي   هالنائب الدين و الصـبر علـي         في التفقه: هثالث اليصلح المرء المسلم اال     ... «
 ).٢٢، باب ٥ ، حديث٤١، ص ١٢وسايل، جلد (
 ابزاري براي جلوگيري از ظلم. ۸-١-٣
 ).٧، حديث ١٧، ص ١٢وسايل، جلد (االثم،  الظلم خير من فقر يحملك علي غني يحجزك عن(
 سزاواري و شايستگي براي مسلمانان عاقل. ۸-١-٤
ه فـي غيـرذات    لمعاش، اوتزودالمعاد، او لذ   همرم: ينبفي للمسلم العاقل ان ال يوي ظاعناً اال في ثالث         ... «

 )٢١، باب ١، حديث ٤٠، ص ١٢وسايل، جلد ( »...محرم 
 راهي براي بقاي عزت اسالم و مسلمين. ۸-١-٥

هاي بقاي اسالم و مسلمين اين است كـه امـوال             كند به درستي كه يكي از راه        در همان منبع اعالم مي    
ت شناخته بدان خـوب     جامعه و سازماندهي امور اقتصادي آن به عهده كساني باشد كه حق را درس             

هــاي از بــين رفــتن عــزت اســالم و مســلمين آن اســت كــه امــوال جامعــه و  كننــد و از راه عمــل مــي
انـد و شايسـته عمـل     دهي امور اقتصادي آن در دست كساني قرار گيرد كه حق را نشـناخته   سازمان

 .»)٥٢١، ص ١١وسايل جلد (كنند  نمي
 و تعلـيم در مكتـب مقـدس         بيـت از طريـق تر   هاي ذكر شده جز       اگر توجه شود صفات و ويژگي     

تـوان گرفـت كـه ديـن اسـالم، نظـام              شود و در كل از مطالب باال، چنين نتيجه مي           اسالم، حاصل نمي  
كنـد و در      هاي اعالم شده ملزم مـي       تربيتي را به آماده كردن افراد براي دستيابي به اهداف و ويژگي           

هاي الزم را براي ايجاد نظام اقتصـادي عادالنـه    شوند علوم و مهارت   نتيجه افراد مسلمان موظف مي    
، »توليـد مناسـب   « سـه پايـه      راين هـدف كلـي بـ      . فراگيرند و به طور فعال در اين زمينه كوشش كنند         

كه هـر سـه مـورد در ارتبـاط بـا اهـداف              . استوار است » مصرف به جا و منطقي    «و  » توزيع صحيح «
 . ر گرفته استاقتصادي آموزش و پرورش مورد بررسي و استناد قرا

 هاي تربيتي در ارتباط با توليد هدف. ۸-٢
 شناساندن و شناختن قداست كار . ۸-٢-١

كنند كه    اين نگرش را دارند يا تحت آموزش اعتقادي كسب مي         متربي  در نظام تربيتي اسالم، متعلم و       
 است، تنهـا از     ها و زمين    آنچه در آسمان  (اصالتاً از آن خداست و مالكيت حقيقي از آِن اوست           » مال«

هـاي اقتصـادي ـ در     فهمند كه پرداختن بـه فعاليـت   و متعلم و متربي مي) ٢٨٤بقره آيه  ()آن خداست
فـاطر آيـه   ... االرض  فـي خالئف هوالذي جعلكم ( الهي و تزين به صفت الهي است هخليفجامعه ديني ـ  

توليد و كسب درآمد   به همين جهت متربي و متعلم موظف است به صورت مستحب يا واجب به               ). ٣٩
ساير مـوارد مسـتند نظـام    . تري آن را عبادت و وسيله تقرب الهي قرار دهد   بپردازد و در سطح عالي    

تربيتي دين مبين اسالم در ارتباط با اهداف اقتصادي آموزش و پرورش در بخـش توليـد بـه طـور                     
 :خالصه به شرح زير است

 آمادگي شغلي. ۸-٢-٢
گيـرد    لي فرد در سنين كودكي، نوجواني و جواني به تدريج شكل مـي            آمادگي شغلي كه در سير تكام     

، »دادن اطالعـات شـغلي    «،  »ايجـاد انگيـزه و عالقـه      «،  »كشـف اسـتعداد   «هايي به شرح      با زيرمجموعه 
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كسـب  «و  » پـرورش روحيـه كسـب درآمـد مشـروع         «،  »انتخـاب شـغل مفيـد     «،  »ايجاد زمينه اشتغال  «
 .»مهارت

 صاديسعي در خودكفايي اقت. ۸-٢-٣
كسـب  (سعي در خودكفايي اقتصادي از طريق خودكفايي جامعه، احياي زمين و دامپروري، صـنعت               

 ).هاي الزم براي استخراج منابع طبيعي و يادگيري انواع صنعت مورد نياز جامعه علوم و مهارت
 هاي تربيتي در ارتباط با توزيع هدف. ۸-٣

المي توزيع عادالنه ثروت است كه بـه شـرح          از اهداف مهم اقتصادي در نظام آموزش و پرورش اس         
 :گيرد زير مدنظر قرار مي

 توليد،عوامل توزيع عادالنه . ۸-٣-١
 .توزيع عادالنه درآمد. ۸-٣-٢
 هاي تربيتي اسالم در ارتباط با مصرف هدف. ۸-٤

بـرداري مناسـب و منطقـي از     از اهداف اقتصادي آموزش و پرورش اسالمي مصرف درست و بهره       
كه به  . عي و توليدي و تأمين نيازهاي مادي و معنوي افراد و خانواده آنان و جامعه است               مواهب طبي 

 :شود طور خالصه در چند هدف زير به صورت خالصه بيان مي
 رفع نياز يا بهره . ۸-٤-١

هاي آتي از ابعـاد مـادي و معنـوي،            مكتب تربيتي دين مبين اسالم، نيازهاي متعددي در حال و زمان          
ها تعريف كرده است و مردم را توصيه كرده است به صورت مناسـب و            ي براي انسان  فردي و جمع  

برداري و نياز     درست از مواهب طبيعي و توليدي به حدي كه با معنويت و آخرت هماهنگ باشد بهره               
 و ٣٢، اعـراف آيـه   ٥٤-٥٣، طه آيـه  ٢٠هاي لقمان، آيه  مستندات اين هدف سوره. (خود را تأمين كنند 

 ). و روايات بسياري از ائمه عليه السالم وجود دارد٩، منافقون، آيه ٧ آيه سوره كهف
 هاي مصرف و اهداف مصرف دسته. ۸-٤-٢

دسته اول كساني   : كند  نظام تربيتي دين مبين اسالم، مردم را در مصرف مال به سه گروه تقسيم مي              
كننـد، دسـته دوم       ت ذخيـره مـي    برند و بقيه را براي آخـر        كه مال را براي تأمين نياز خود به كار مي         

، دسـته سـوم     )رحم نظير صله (كنند    كساني كه در ارتباط با امر الهي انساني مال خود را مصرف مي            
 .گيرند هاي ضدارزشي و ضدانساني به كار مي كساني كه اموال خود را در راه

 ه ببريد در موارد زير استفاددوخدر مكتب تربيتي دين مبين توصيه شده است كه از اموال  
 بهداشت بدني و رواني و بهبود شئون زندگي،در ـ  
  خانواده و حفاظت از آن،هـ مصرف براي رفا 
 ـ مصرف براي حفظ آبروي امور معنوي، 
 :كند و در نهايت مكتب تربيتي دين اسالم به ما توصيه مي 

ردان خود هاي خداوند روحيه شكر و سپاس را در خود و شاگ مندي از نعمت ـ در مقابل بهره
 تقويت كنيم،

 جويي منطقي در خود و شاگردان خود پرورش دهيم، ـ روحيه قناعت و صرفه 
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 مالي داشته  ـ بخشي از اموال خود را در راه رفع نياز ديگران مصرف كنيم يعني روحيه تعاون
 ١.باشيم

 
 فوايد توجه به اقتصاد آموزش و پرورش. ۹

 :به شرح زير داردتوجه به اقتصاد آموزش و پرورش فوايدي 
كند تا از منابع تحـت اختيـار           اقتصاد آموزش و پرورش به مديران آموزش و پرورش كمك مي           .۱-۹

 خود استفاده بهينه به عمل آورند،
كند تا با محاسبه هزينه  ريزان آموزشي كمك مي  اقتصاد آموزش و پرورش به مديران و برنامه  .۲-۹

گـذاري    ميم بگيرند كه در كدام آموزش و چقـدر سـرمايه          هاي مختلف، تص    و فايده حاصل از آموزش    
 هاي توسعه اقتصادي كشور را برآورده سازد، كنند تا انتظارات برنامه

 بـه   ،تحصـيل ناشـي از     نـافع  م  و هـا   گيري هزينـه    اقتصاد آموزش و پرورش با سنجش و اندازه        .۳-۹
 كنند،كند تا به راحتي رشته و شاخه تحصيلي خود را انتخاب  مردم كمك مي

را آسـان  كالبدي فضاي ريزي  برنامهريزي نيروي انساني و      اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه     .۴-۹
 كند، مي
گـذاري در   اقتصاد آموزش و پرورش، مديران ارشد كشور را بيش از پيش به اهميـت سـرمايه               .۵-۹

 كند، گذاري ترغيب مي كند و آنان را به اين سرمايه انسان آشنا مي
 كند، هاي آموزشي كمك مي  آموزش و پرورش، به رفع نابرابرياقتصاد .۶-۹
هــايي كــه دارد بــه مــديران آموزشــي و  اقتصــاد آمــوزش و پــرورش، بــا محاســبات و تحليــل .۷-۹

كند تا آموزش و پرورش مفيد و با كيفيت را با قيمـت ارزان در اختيـار مـردم                     ريزان كمك مي    برنامه
 قرار دهد،

كنـد تـا در تخصـيص منـابع بـه             ريزان كمك مي    ش به مديران و برنامه    اقتصاد آموزش و پرور    .۸-۹
 گيري كنند، تر تصميم تر و مطمئن ها راحت برنامه

اقتصاد آموزش و پرورش نتايج حاصل از پيشرفت تكنولوژي در آموزش و پرورش را نشان                .۹-۹
 .كند تر فراهم مي تر و سريع هاي الزم را براي پيشرفت بيش دهد و زمينه مي

 
 اهداف اقتصادي نظام آموزش و پرورش ايران. ۱۰

در بخشي از اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسـالمي ايـران مصـوب ششصـد و بيسـت و               
، اهداف اقتصـادي بـه شـرح زيـر          ۳۰/۷/۱۳۷۷عالي آموزش و پرورش مورخ        ششمين جلسه شوراي  

 :اعالم شده است
  براي رسيدن به رشد و توسعه اجتماعي،اي عنوان وسيله ـ توجه به اهميت رشد اقتصادي به 
 ـ شناخت ارزش و قداست كار و معاش حالل، 

                                                 
 .وار بيان شد مستندات قرآني حديثي و روايتي دارند ت فهرستصور تمامي مواردي كه به. 1
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هاي كشاورزي، صنعت و      ـ مهارت بخشي و ايجاد آمادگي و عالقه جهت اشتغال مولد در بخش             
 خدمات،

 گرايي، زدگي و تجمل ـ ايجاد روحيه ساده زيستي، قناعت و پرهيز از هرگونه اسراف و مصرف 
 حيه انفاق و دستگيري از محرومان،ـ پرورش رو 
 ـ تقويت روحيه عمل به احكام اقتصادي اسالم، 
 ـ شناخت حرف و مشاغل مولد جهت درآمد ملي، رفع بيكاري و وابستگي اقتصادي، 
 كشي اقتصادي و مشاغل خالف مصالح جامعه اسالمي، ـ تقويت روحيه مبارزه با بهره 
هـا و پـرورش روحيـه         هـاي صـحيح اسـتفاده از آن        ـ شناخت منابع اقتصادي كشـور و شـيوه         

 .حراست از اموال عمومي و ثروت ملي
 
 گيري خالصه و نتيجه. ۱۱

اي از علم اقتصاد است كه كـاربرد علـم اقتصـاد را در آمـوزش و                   اقتصاد آموزش و پرورش شاخه    
وضـوعاتي  دهـد و بـه م       اي آن را مورد توجه قرار مي        پرورش و تأثير بيروني و دروني و بين رشته        

 چون؛
  تأمين منابع مالي آموزش و پرورش-
  مديريت منابع-
  آموزش و پرورش و اثر آن در توسعه و رشد اقتصادي-
  آموزش و پرورش و درآمد-
  تأثير آموزش و پرورش در توزيع عادالنه درآمد-
  تأثير آموزش و پرورش در افزايش توليد و درآمد خانواده-
 هاي غيردولتي لي آموزش و پرورش بين دولت و بخش تقسيم و تسهيم منابع ما-
  سرمايه انساني-
 ها هاي آموزش و پرورش و اثر بخشي هزينه   تحليل هزينه-
  نرخ بازده آموزش و پرورش-
  اقتصاد زمان مصرف براي آموزش و يادگيري-

 هـاي   در اهميت آموزش و پرورش و نقشي كه در توسعه كشور دارد مطالب ديگري به صورت                
 در مركـز آمـار   ۱۳۸۱ز جمله به صورت نظري بيان شده است ولي بهترين مطالعه در سال              امختلف  

 . ايران انجام گرفته است
بخـش و زيـربخش انـدازه گرفتـه اسـت           ) ۱۹(هـا را در       مركز آمار ايـران ارزش افـزوده بخـش         
 ۶۵۸  بـا   ترتيـب   درصد به معدن تعلق دارد مكان دوم و چهـارم بـه            ۱۵۹۸ترين ارزش افزوده با       بيش

 .هاي ابتدايي و متوسطه عمومي تعلق دارد  درصد به آموزش۴۲۳درصد و 
گذاري در آموزش و پرورش پاسخ مثبت داده اسـت            دهد كه سرمايه    مطالعه موصوف نشان مي    

 درصـد ارزش    ۱۷۳با  (گذاري در آن، حتي بهتر از آموزش عالي كه در مكان دهم               ثمربخشي سرمايه 
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ولـي مـديران جامعـه و سياسـتگذاران عمـده كشـور بـه               . ١ نمود واقعي يافته است    قرار دارد ) افزوده
اي در  كننـد و مشـكالت عديـده    ها توجه الزم نمـي  آموزش و پرورش و آموزگاران در حد و شأن آن 

ريزي در آمـوزش و       تأمين اعتبار و بودجه مورد نياز آموزش و پرورش وجود دارد و چون بودجه             
هـاي قبـل و بعـد از انقـالب      شود لذا، كسري اعتبار در تمامي سال ل ميپرورش به صورت سنتي عم    

هاي قبل با كسري       نيز آموزش و پرورش مانند سال      ۱۳۸۳ادامه داشته است به صورتي كه در سال         
 .رو خواهد شد اعتبار روبه

                                                 
 . نمودار يك مشاهده شود.1
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 منابع و مآخذ
 .۱۳۸۱تهران  سمت،انتشارات ، اقتصاد آموزش و پرورشمتوسلي و محمدرضا آهنچيان، محمود . ۱
 .۱۳۶۸زمستان  ،۴ شماره ،۵ فصلنامه تعليم و تربيت سال ،فر مرتضي اميني. ۲
، پژوهشـكده تعلـيم و      گذاري براي آينده آمـوزش و پـرورش          سرمايه ، ترجمه عبدالحسين نفيسي   ،هلك كژا. ۳

 .۱۳۷۱تربيت، 
 .۱۳۷۰ ،ريزي آموزشي  فرايند برنامه،گروه مشاوران يونسكو، ترجمه فريده مشايخ. ۴
 .۱۳۸۱،  دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش،موزش و پرورش۹مجموعه مصوبات شوراي عالي آ. ۵
 .۱۳۷۶ريزي آموزشي،   مباني برنامه،ضاتويحيي في. ۶
 .۱۳۸۲، آموزش و پرورش ايراندر هاي توسعه نيافتگي   ريشه،پژوهشكده تعليم و تربيت. ۷
 .۱۳۷۶، يريزي آموزش  برنامه،پور بهرام محسن. ۸
 .۱۳۸۲ نقش آموزش و پرورش در توسعه، ،پژوهشكده تعليم و تربيت. ۹

 .۱۳۷۷، ها در اقتصاد آموزش و پرورش از ديدگاه اسالم  تبيين هدف،علي نقي فقيهي. ۱۰
 .۱۳۶۴،  تربيت از ديدگاه وحي،عبدالمجيد رشيدپور. ۱۱
 .۱۳۷۹،  امام علي و مباحث تربيتي،محمد دشتي .۱۲
 .۱۳۸۲، هاي بخشي  جلد دوم حوزه،۱۳۸۱ گزارش اقتصادي سال ،ريزي مديريت و برنامهسازمان . ۱۳
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 )درصد (۱۳۸۰ سال هاي مختلف اقتصادي كشور و زيرمجموعه بخش آموزش در نمودار سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه در بخش





 
 ٧١١٥ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 اقتصاد آموزش و پرورشمباحثي در : عنوان گزارش
 

 حميد صراف :تهيه و تدوين مطالعات فرهنگي: نام دفتر
 )رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات( فرد انيعلي عباسپور تهر: متقاضي

 
 :ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه

 )Economics of Education(اقتصاد آموزش و پرورش . ۱
 )Economic Growth(رشد اقتصادي . ۲
 )Internal Efficiency(كارايي درون آموزش و پرورش . ۲
 )External Efficiency(كارايي بيروني آموزش و پرورش . ۳
 )Equality of Education(هاي آموزشي  برابري در فرصت. ۴
 )Equality(برابري . ۵
 )Equality of Education Opportunity( آموزشي هاي برابري در فرصت. ۶
 )Human Capital(سرمايه انساني . ۷
 )Income Distribution(توزيع درآمد . ۸
 )Opportunity Cost(هزينه فرصت . ۹
 

  :خذ تهيه گزارشآبع و ممنا
 .در انتهاي گزارش درج شده است

 
 
 


