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 چکیده

های های هر کشوریست؛ لذا توجه به اقتصاد آموزش و پرورش از جمله نیازترین نهادآموزش و پرورش از جمله مهم

های آموزش و پرورش از اولویترو است لذا توجه به امر اقتصاد بههاست. کشور ایران با پدیده جوانی جمعیت روبنیادین دولت

آید. این پژوهش با هدف مورد مطالعه دادن توسعه اقتصادی آموزش و پرورش، با روش اسنادی و مهم کشور به حساب می

های مورد نیاز خود کرده و سپس با استفاده از مبانی نظری درباره توسعه و اقتصاد آوری اطالعات و دادهای به جمعخانهکتاب

پردازد. همچنین در این پژوهش اسناد فرادستی توسعه ایران، از جمله سند تحول بنیادین ها میپرورش به تحلیل آن آموزش و

آموزش و پرورش ایران،  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت پس از بررسی های به عمل آمده به موانع توسعه 

ها که هزینه برای آموزش و پرورش را نه نوعی سرمایه له: مشکل دیدگاه دولتگردد، از جماقتصادی آموزش و پرورش اشاره می

شود و مشکالت ساختاری و اجرایی دانند و در نتیجه بودجه آموزش و پرورش کم میگذاری اقتصادی بلکه هزینه مصرفی می

 در آموزش و پرورش. 

 اقتصادیآموزش و پرورش، ایران، سند تحول بنیادین، توسعه واژگان کلیدی: 

 

 



 مقدمه

آینده بر پذیر کردن نسل گردد؛ چرا که امر خطیر جامعههای هر کشور محسوب میترین نهادآموزش و پرورش از مهم

 باشد و توجه به آموزش و پرورش در دید کالن یعنی مورد توجه قرار دادن امنیت ملی آینده کشور.عهده این نهاد می

نظران میالدی، با نظریات آدام اسمیت مورد توجه صاحب 6771های باز، یعنی سالمساله آموزش نیروی انسانی، از دیر

قرار گرفت، اما دویست سال طول کشید تا زیربناهای اقتصاد آموزش، به شکلی که امروز مورد نظر است، در کتب درسی مورد 

 (6831توجه قرار گیرد. )عبیری، 

 68 دارای 4162ن کشور است. ایران در سال ایران، آموزش و پرورش ایی دولتی در کشور خانهترین نهاد و وزراتبزرگ

است. این در حالی و کارمند آموزش و پرورش معلم نفر  111هزار و  68ملیون و  6آموز و دانش 631هزار و  118ملیون و 

توان ادعا شد. لذا میبامی هزار نفر 211ملیون و  77در حدود  4168عیت این کشور طبق اخرین آمار در سال است که جم

باشد. چرا کرد به لحاظ هرم سنی جمعیتی جوان است و اکنون دوران طالیی صرف هزینه اقتصادی در آموزش و پرورش می

 که بخش بیشتری از جمعیتش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ها ورش در مقایسه با دیگر کشوربا این همه در ایران میزان منابع مالی اختصاص داده شده از سوی دولت به آموزش و پر

 (6831کمتر است. )انصاری، 

های اساسی مطرح در مورد آموزش و پرورش این است که آیا صرف کردن منابع مالی در آموزش و پرورش یکی از پرسش

هاد چه ها نسبت به امر آموزش و پرورش چیست و از این نبه هزینه نزدیک است یا به سرمایه گذری؟ و اساسا نگاه دولت

 انتظاری دارند؟

باشد هزینه کردن در آموزش و پرورش را مقرون به صرفه نخواهد داشته های سریع اقتصادی اگر دولتی به دنبال بازده

گذاری بلند مدت با بازده بسیار بیشتر باشد درصد بیشتری از بودجه را صرف آموزش و دانست و اگر دولت توجهش به سرمایه

بته بدیهی است که صحبت راجع به نحوه صرف کردن بودجه به این راحتی نیست و همواره باید موانع را ال پرورش خواهد کرد.

های اقتصادی، اقتصادش در حال گذار به در نظر داشت، آن هم در مورد کشور ایران که اکنون بعد از گذر از دوران تحریم

 دوران پسا تحریم است.

توان به موضع اعتراضات صنفی معلمان به صادی آموزش و پرورش ایران میراندن در باب اهمیت توسعه اقتدر سخن

وضعیت حقوقی و درآمدشان اشاره کرد. معلمین در کشور ایران از سرمایه اجتماعی و نفوذ بسیار باالیی نزد عموم مردم جامعه 

های دیگر حتی نهاد باشد و تمام نهاد ی ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذارتواند در همهبرخورداند و ناراضی بودن ایشان می

توان ادعا کرد پرداخت به معیشت معلمان در قالب بحث اقتصاد آموزش و سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. لذا می

  پرورش یکی از ابعاد ضروری این پژوهش است چرا که توان تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم را بر امنیت ملی کشور را دارد.

 روش تحقیق

شناسی انجام پذیرفته است. محققان در ای در بین دو رشته اقتصاد و جامعهاین پژوهش با رویکرد مطالعات میان رشته

شناسی ها و اطالعات مورد نیاز آماری و نظری در رابطه با اقتصاد آموزش و پروش و جامعهآوری دادهاین تحقیق ابتدا با جمع

ای اقدام کرده و سپس با توجه به چارچوب نظری مربوط و خانهمطالعه منابع اسنادی و کتابآموزش و پرورش، از طریق 

های تحلیلی نظران حوزه آموزش و پرورش، با استفاده از روشها و آرای دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی و صاحبدیدگاه

 اند.تهداخبه واکاوی ابعاد موضوع توسعه اقتصادی آموزش و پرورش ایران پر



 )تولد اقتصاد آموزش و پرورش(1نظریه سرمایه انسانی 

اعالم داشت که فرایند کسب مهارت و دانش از طریق آموزش و پرورش نباید نوعی مصرف تلقی  6111تئودورشولتس در سال 

 (6811پور، گذاری دانست که از لحاظ فردی و اجتماعی مولد است. )شارعشود، بلکه باید آن را نوعی سرمایه

کند. بر اساس این فرضیه، سازمان را دنبال می 4ی هنجار تحرک رقابتیی انسانی در علم اقتصاد، همان فرضیهنظریه سرمایه

کوش بوده و چقدر ها بستگی به این دارد که چقدر سختدهند، و موفقیت فرد در این فرصتهایی ارائه میمدرسه و کار فرصت

انسانی فرد را تشکیل ، و تحصیالت، سرمایه2، مهارت آموزی8ین نظریه سه عامل: تواناییتوانایی تحصیل دارد. بر اساس ا

یابد و آموزش و پرورش ابزار اصلی گذاری کردن افزایش میمادی، سرمایه انسانی نیز با سرمایهدهند. همانند سرمایهمی

 گذاری برای افزایش سرمایه انسانی فرد است.سرمایه

 و پرورش مفهوم اقتصاد آموزش

ی آن بحث و مطالعه صورت پذیرفته های علمی است که در ایران کمتر دربارهترین رشتهاقتصاد آموزش و پرورش یکی از جوان

های اقتصادی تعلیم و تربیت در زندگی افراد و جوامع امری است که تنها ( معتقد است: توجه به جنبه6813فر،  است. )امین

  کرده و مورد توجه واقع شده است. بجه پژوهشگران را به خود جلاخیر تودر دو یا سه دهه 

کند و به ای از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و پرورش بررسی میاقتصاد آموزش و پرورش شاخه

 (6878)قارون،  و (6832رساند. )صراف اسماعیلی، های نظام آموزشی به کاراترین وجه یاری میتحقق هدف

  اهداف اقتصادی آموزش و پرورش در ایران

 )مطرح شده در بیست ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش(

 ای برای رسیدن به رشد و توسعه اجتماعی.توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله -

 شناخت ارزش و قداست کار و معاش حالل -

 های کشاورزی، صنعت و خدماتمولد در بخشمهارت بخشی و ایجاد آمادگی و عالقه برای اشتغال  -

 زدگی و تجمل گراییایجاد روحیه ساده زیستی، قناعت و پرهیز از هر گونه اسراف و مصرف -

 ی انفاق و دستگیری از محرومانپرورش روحیه -

 تقویت روحیه عمل به احکام اتصادی اسالم -

 اقتصادی شناخت حرف و مشاغل مولد برای درآمد ملی، رفع بیکاری و وابستگی -

 کشی اقتصادی و مشاغل خالف مصالح جامعه اسالمیتقویت روحیه مبارزه با بهره -

ها و پرورش روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت های صحیح استفاده از آنشنات منابع اقتصادی کشور و شیوه -

 ملی.

احکام اسالمی دارد و رویکرد دینی گردد اهداف آموزش و پرورش ایران بیشتر گرایش به سمت طور که مشاهده میهمان

 جامعه به وضوح در تبیین اهداف اقتصادی این کشور آشکار است.

                                                           
1 Human capital theory 
2 Contest mobility norm 
3 Ability 
4 Training 



 وسعه اقتصادیتمفهوم 

ی اقتصادی و ی تغییر و توسعه( معتقد است، هنگامی که آموزش و پرورش به عنوان شرط الزم و الزمه6811)شاه قلعه، 

آید. در جوامعی که تغییرات و اصالحات آموزشی با تغییرات ی بیشتری نائل میبینی شدهکند، به نتایج پیشاجتماعی عمل می

 ریزی شده به موفقیت بیشتری دست میابد.اجتماعی دو اقتصادی همراه است، آموزش و پرورش برنامه

 پردازیم.ابتدا به بازشناسی مفهوم توسعه اقتصادی، از دیدگاه اندیشمندان کالسیک علم اقتصاد می

 (1931)متوسلی،  آرا اندیشمندان در مورد توسعه اقتصادی  -1جدول 

 دیدگاه و آرا درمورد توسعه اقتصادی اندیشمند/ اندیشمندان ردیف

 

1 

 

 اسمیت

 اقتصادی واحدهای آزادی -8 است کار تقسیم گسترش حاصل که فناوری پیشرفت -4 منابع فراوانی -6

  .ساختگی های نهاد از انحصاری های سازمان و شخصی امیال از خصوصی

 

 

 

2 

 

 

 مالتوس

 عوامل وی نظر از .دارد تاکید اجتماعی -اقتصادی امنیت تامین در نهادی و ارزشی اصول کارکرد بر او

 تجارت زمین، حاصلخیزی سرمایه، تراکم جمعیت، :از است عبارت عرضه از پس ثروت بر تاثیرگذار

 در ثروت رشد کندی یا توفق در موثر عوامل سیبرر مساله مهمترین آوری و نوع و اختراع و خارجی

 مناسب رفتار رواج واقع کرده. در ذکر معنوی و سیاسی عوامل را عوامل از یکی او.است مختلف کشورهای

 است. موثر ثروت افزایش و تولید گسترش در است مذهب و قوانین از برخاسته که مردم بین

 برای را " سرمایه صادرات" و "خارجی تجارت "تولید های شیوه بهبود"، "ایهسرم اتالف" وی چهار عامل جان استوارت میل 9

 .داده قرار توجه مورد اقتصادی سکونت از جلوگیری

 رسایی و بلوغ سوی به حرکت -2 اقتصادی جهش -8 اقتصادی جهش ماقبل شرایط -4 سنتی جامعه -6 روستو 4

 .جمعی انبوه مصرف عصر -1 اقتصادی

 

 

5 

 

 

 ن نئوکالسیکاندیشمندا

 شد.. و کارگران دستمزد نرخ فنی،افزایش دانش زمینه در تغییراتی باعث فناوری که زمینه در تحوالتی

 .گشت نئوکالسیک دیدگاه ایجاد مسبب

 زمانی مقطع در را اقتصادی های بخش متقابل روابط و است معطوف مدت کوتاه مسائل به دیدگاه این

 تمرکز منابع کارایی و بهینه تخصیص بر اقتصادی توسعه نگرش با همچنین میدهد قرار بحث مورد معین

 .کندمی

 

6 

 

 

 اشتاینروزن

 در سرمایه که برود مناطقی سمت به باید کار نیروی کار المللی بین تقسیم اصول برمبنای وی عقیده به

 که کندمی تعریف را مهاجرت اول مورد.کند حرکت کار نیروی سمت به باید سرمایه یا و است آن

 دارد. دنبال به را جامعه شدن صنعتی دوم مورد و دارد همراه به را خود خاص مشکالت

 

 

7 

 

 

 

 

 مارکس

 هر تعامل اساس دیدگاه این که میدهد ارائه اقتصادی توسعه فرایند از ماتریالیستی دیدگاه او: مارکس

( روابط) مناسبات 6:میپردازیم زیر تعریف 8 به بهتر شرح برای. میکند تلقی مادی تولید را جامعه

 و مالکیت قالب در که کاال توزیع و مبادله و تولید جریان در ها انسان بین آمده بوجود روابط: تولیدی

 ابزارکار، عوامل، از ای مجموعه(: مولد) تولیدی های نیرو 4.میشود ظاهر جامعه یک طبقاتی خصوصیات

 شیوه 8.گویند میشوند تولیدی مناسبات شیوه در غیرت موجب و تغییراند حال در همیشه که.. و علوم

 دارد. می بیان را طبیعت و تولیدی روابط بین وحدت که:تولید

 وضعیت اقتصادی آموزش و پرورش در ایرانبررسی 

های اقتصاد و بعضا در های مربوط به این زمینه این است که گرایش اقتصاد آموزش که اصوال در دانشکدهیکی از بحث

شود، تا به امروز در نظام آموزش عالی ایران به ویژه در سطوح فوق لیسانس و دکتری، های علوم تربیتی عرضه میکدهدانش

( این در حالی است که در نظام آموزش عمومی با معضالت گوناگون اقتصادی از کمبود 6831جایگاهی نداشته است. )نادری، 

 ان مواجه هستیم.سرانه گرفته تا اعتراض معلمین به وضع معیشتش

 

 



 استخراج شده است. 6818تا  6811مطالب ذیل با استفاده از اسناد رسمی بودجه ایران در از سال 

 39بودجه سال 

هزار  61، حدود 11بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجموع اعتبارات جاری و عمرانی وزارت آموزش و پرورش در سال 

میلیارد تومان از آن به بخش عمران شامل احداث فضاهای آموزشی جدید و  641میلیارد تومان مصوب شده که یک هزار و 

سازی فضاهای فرسوده اختصاص دارد؛ همچنین در داخل اعتبارات جاری نیز مبالغی برای توسعه و تخریب و بازسازی یا مقاوم

 افزاری آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.تجهیز و تأمین امکانات سخت

  31 بودجه سال

های مشارکتی توان به افزایش اعتبارات مربوط به سهم دولت در پروژههای عمرانی آموزش و پرورش میاز مهمترین ردیف

میلیارد تومان افزایش پیدا کرد  12به  16میلیارد تومان بود که در سال  81بالغ بر  11اشاره کرد که اعتبار این بخش در سال 

 .بودیمدرصدی  611و شاهد رشد 

 های گرمایشی و سرمایشیازی سیستماختصاص سی میلیارد تومان به استانداردس -

 ش در بخش ورزشپرور و آموزش سهم تومان میلیارد صد اختصاص -

   ها به آموزش و پرورشدرصد اعتبار عمرانی استان 68تا  64اختصاص  -

  32بودجه سال 

زش و پرورش اختصاص یافته و با افزایش مبلغ دوهزار درصد از کل بودجه عمومی دولت به آمو 1تقریبا  قبلدر دوسال 

 .رسدمیهزار میلیارد تومان  67به حدود  14در سال  میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش، رقم بودجه جاری و عمرانی

 درصد است و جالب اینکه برخی 1میانگین سهم آموزش و پرورش کشورها از تولید ناخالص داخلی، کمی باالتر از 

 کشورهای فقیر که اقتصاد کوچکی دارند، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش می کنند.

درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و به زبان  14در چنین شرایطی بیش از 

 .ی نمی مانددر بخش سایر فصول و کیفیت بخشی باقبودجه ای، اعتبارات فصل اول می شود و پول چندانی برای هزینه کردن 

 39بودجه سال 

 18میلیارد ریال سهم بودجه وزارت آموزش و پرورش از الیحه بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال  241هزار و  614

 814اطق محروم، میلیارد ریال به یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان من 211از این رقم  است.بوده 

 میلیارد ریال به وزارتخانه اختصاص داده شده است. 861هزار و  8میلیارد ریال به یارانه مسکن فرهنگیان و 

الزم به ذکر است که به دست آوردن برونداد و یا نتیجه بدون صرف منابع امکان پذیر نیست، زیرا از نظر اقتصادی امکان 

های آموزش و دات هزینه قبلی آن وجود ندارد و این موضوع علت اهمیت یافتن هزینهتولید هیچ کاال و یا خدمتی بدون پر

 (6831ریزان و مسئولین است. )متوسلی، آهنچیان، پرورش برای برنامه

 سرانه آموزشی در ایران

 یدوره یا) سال یک در میانگین طور به که شود می حاصل کشور جمعیت بر داخلی ناخالص تولید  درآمد سرانه از تقسیم

 .کنند هزینه خود رفاه و زندگی برای توانند می چقدر کشور یک افراد( معین

سرانه آموزشی از تقسیم بودجه آموزش و پرورش بر تعداد دانش آموزان حاصل می شود. به عبارت دیگر سرانه آموزشی 

هر دانش آموز چقدر هزینه شده ل نشان می دهد که به طور میانگین در یک سال )یا دوره ی معین( برای آموزش و تحصی

 میلیون 64 بر را مبلغ این اگر  است، تومان میلیارد هزار 41 حدود در 12 سال در ایران  پرورش و آموزش بودجه .است



 711لیون تومان یعنی در حدود سهم هر یک از دانش آموزان چیزی در حدود دومی کنیم تقسیم  تحصیل حال در آموزدانش

اما برای مقایسه ، باید میزان سرانه کشورهای دیگر را نیز  .است  دالر 711 حدود در ایران  سرانه آموزشی است. یعنیر دال

 های هزینه تفاوت تا کنیم می ذکر نمونه عنوان به  میالدی 4111 سال در را کشور چند آموزشی  داشته باشیم. در زیر سرانه

 .شود مشخص بهتر جهان کشورهای در پرورش و آموزش

 هند -دالر 2436 روسیه - دالر 6312 ترکیه - دالر 61114 آلمان  -  دالر 4831   آفریقای جنوبی -دالر 711)ایران 

 – دالر 4162 مالزی – دالر 3163 کانادا – دالر 1118 جنوبی کره  -دالر  81821 سوئد – دالر 61111 ژاپن  – دالر 823

 ( دالر 3134 امارات

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایراناقتصاد آموزش و پرورش در 

یابیم. این ن خالی میآدر کل با بررسی اجمالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، متاسفانه جای فصل اقتصادی را در 

 ترین ابعاد آموزش و پرورش است که به جد به تحول بنیادین نیاز دارد.در حالی است که بحث اقتصاد یکی از پر اهمیت

 ل موجود در فرایند تعلیم ومها( در مورد چهارم تربیت اقتصادی را یکی از عوال دوم سند تحت عنوان )بیانیه ارزشدر فص

 ها و ... باشد.تربیت خوانده و تاکید کرده است که باید با توجه به اسالم و ارزش

های سازی مشارکت اثر بخش نهادهای کالن( در گزینه پنجم، تقویت و نهادینهاما در فصل ششم تحت عنوان )راهبرد

شود پس اقدام ای درون زا محسوب نمیجا که این توسعهها مورد هدف قرار داده است و از آناقتصادی را در کنار دیگر نهاد

 خیلی شاخصی نیست.

می از م اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالتربیت کسانی است که با درک مفاهی همچنین دیدگاه سند تحول بنیادین

مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و رعایت  انضباطی انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و طریق کار و تالش و روحیه

های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی شرکت نمایند؛ اما در وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت

 تر به این موضوع پرداخته است.کمبخش راهکارها به زعم محققین 

 گیریبحث و نتیجه

های آموزش و ها به هزینههای در حال توسعه نگاه دولتیکی از موانع توسعه اقتصادی آموزش و پرورش به ویژه در کشور

گذاری بر شود و نه هزینه سرمایههای مصرفی نگریسته میپرورش است؛ به این صورت که به این هزینه های به چشم هزینه

به عالوه هزینه کردن در آموزش و پرورش  نیروی انسانی، که الزم است با پرداخت در حوزه فرهنگی این دیدگاه عوض شود.

 گامی در جهت توسعه پایدار است.

 های اسالمی است. این کشور از دیر باز در تمام اسناد فرا دستی خود احکامکشور ایران کشوری دینی با پایبندی به ارزش

شود الزم است تا با جا که دین اسالمی دینی پویا و به روز است احساس میاسالمی را مورد توجه قرار داده است، از آن

بازنگری در اسناد فرادستی، در تبیین اهداف اقتصادی آموزش و پرورش ایران نگاهی علمی جاری گردد و تحقیق مبانی 

 تصمیم باشد. 

ها، معضلی بی چون و چراست و تالش برای افزایش آن ی ایران نسب به دیگر کشوری آموزشپائین بودن بودن سرانه

 پیشنهادی نیست که به تحقیق نیاز داشته باشد.



مورد دیگر کمتر پرداختن به مقوله اقتصاد در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. از آن جا که این سند مهم 

های عملیاتی تر بود تا در بخش راهکارباشد، شایستهر میورات آموزش و پروش کشها و ادااکنون معیار اجرایی تمام دستگاه

های این تحقیق وارد داد. لذا یکی از پیشنهادخود موضوع اقتصاد را هم به طور مستقیم و نه غیر مستقیم مورد واکاوی قرار می

 کردن بخش اقتصادی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صورت مجزاست.
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