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 چکیده
با   کنندمی ایفا    مختلفهای  جانبه زیست بومیدی در توسعه همه های آموزشی )عمومی و عالی( نقش کلنظام

در تامین    کمبود منابع  با  هادولت  مالی جهانی  های  ها و بحرانافزایش آشوب   با اخیرهای  در دهه این وجود  
افزیش   برای  را توجه به ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی   مسئلهاین    .اندشده مواجه    های آموزشی نظاممالی  

تدوین   روش کیفی دو با استفاده از  پژوهشاست. این ساخته  بیش از پیش ضروری هاآن کارایی و اثربخشی 
در   دهیو فا  نهیهزتحلیل  (  1پرسش اول پژوهش،  راهبرد فراترکیب به    . در مرحله نخست با استفادهاستشده 
 ؛شامل  کندوکاو   نیا  ندیبراپاسخ داده شد.    ؟استشده   لیتشک  ی میو مفاه  هامقولهاز چه    ی آموزش  هاینظام

،  کالن کارآمد  ی استگذاریس،  نرم  یسازتیظرف ؛  هثانوی  یهامقولهی خوب )با زیر  حکمران  ه؛یمقوله اول  ریپنج ز
،  اثرگذار  ی مالنظام؛  ثانویه  یهامقوله یی )با زیر  اجرا-ی ت یریمد(؛  عالی آموزش در نظام    یاستگذاریس  یسازنه یبه

  ر ی)با زی  فرد  ی ستیبهزدولتی(؛    اثربخش  تیریمد،  انسانی سرمایه توسعه  ،  عالی آموزشدر    ی تیریمد  یی نوگرا
رفاهی اجتماع  ی ستیبهز  ؛ ثانویه  یهامقوله و  بهداشتی  و  سیاسی  کالن(  یامدیپ(؛  افراد  ی،  ز  )منافع   ری)با 
 ریبا ز)  کارآمد   ی آموزش  های نظام( و  جانبهتوسعه همه ی و  رشد علمی،  تیریمد  تیارتقاء ظرف   ؛ ثانویه  یهامقوله
. در مرحله شدمی ی(  آموزش  هاینظام  یاجتماع  یریپذتیمسئول؛  پژوهش موثرآموزش و  ؛ثانویه  یهامقوله

اساس   بر  شنا  یهامقولهدوم  مرورپنجگانه  از روش  استفاده  با  دوم    سایی شده  پرسش  به  پاسخ  در  انتقادی 
  ی براآموزشی    هاینظامهزینه و فایده  در  تحلیل    هامقوله و    میبر مفاه  توانمی   ی لیچه نقد و تحل(  2پژوهش،  

آموزشی نقد و سپس    هایوضعیت نظام  هامقولهاین  متناظر با هریک از    ؟ ارائه کرد  موجود  تیبهبود وضع
 . استه های پیشنهادی ارائه شدسیاست 

 ده یفا  -نهیهزتحلیل  ،یانتقادتامل ،یعمومآموزش ،عالیآموزش  کلیدی:اژگانو
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 مقدمه  
دانش در   به  اقتصادهای  علم  نوین،  مهممحور  از  تبدیل  یکی  اقتصادی  رشد  عوامل  ترین 
میشده زمانی  تنها  ساختاری  اقتصادی  رشد  جامعه  است.  پایه  دانش  که  شود  محقق  تواند 

  (.1396مالکپور لپری و همکاران، های کاری موثر شود )اد روشجافزایش یابد و منجر به ای 
روشن  سخنی  دانش،  به  بر  مبتنی  جامعه  ایجاد  اصلی  زیرساخت  آن  نظامتر،  آموزشی  های 

با   گیرد.های آموزشی، اقتصاد مبتنی بر دانش پا میباشد. همگام با توسعه نظامبوم میزیست
وجود،   دههاین  اخیردر  هزینه  های  بین  رابطه  اقتصادی واکاوی  عملکرد  و  آموزشی    های 

؛ هیو و  2015،  1)دانی و تیان   استبودهمحل مناقشه  پژوهشگران  در میان    آموزشی  هاینظام
ورزا بودن و  انسانی و توجه به نقش بهرهسرمایه. چراکه از اوان پیدایش نظریه  (2016،  2یی

  ی های مختلفنقد گروه  همواره این نظریه مورداز طریق آموزش  های مولد  افزایش ظرفیت
د و  رقیب ]نظریه فیلتر، سرنهای  آفرینش نظریه  ات، موجب انسانیسرمایهنظریه  نقد    است.بوده

ورزا  فرض بهرهبا به چالش کشیدن پیش های رقیب ساخت. نظریهفراهم   را دهندگی[عالمت
در    گذاریسرمایهرا غیرمولد انگاشتند و بر این باور بودند    گذاری سرمایهبودن آموزش این  

ندارد.   اقتصادی  توجیه  ادعا،آموزش  این  خالف  گستردهطی   بر  نشان  ف  مطالعات  از  ای 
از طریق    کشورها  انسانیسرمایهارتقاء  که یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی،    دهندمی

، 6؛ فاربو و آکسیا2013،  5؛ بادمن و لی2014،  4؛ اقبال و دالی2014،  3)ریلی   باشدمیآموزش  
  نیروی انسانی   پرورشبیشتر در    گذاری سرمایهاز این رو،    (. 2010،  7؛ تکسیرا و فورتانا 2012

عالی  با تحصیالتکار متخصص  افزایش عرضه نیروی  هایه، زمیناز طریق آموزش  متخصص
محققین   افزایش  همچنین  پژوهان  و  دانش  میرا  و    ی کار  هاینیرویطبیعتا  .  سازدفراهم 

مادی  و به کارگیری بهینه امکانات  ها  از رهگذر نوآوری  دن توانمیمتخصص و آموزش دیده  
مالی کشور   فراهم سازنتر جامعه  رشد سریع  موجباتو  و همکاران،    درا  (.  1388)الماسی 

سریز   آثار  دارای  آموزش  این،  بر  تاثیرات   باشدمینیز  افزون  از  توجهی  قابل  بخش    که 
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که در کنار    است  افرادیدیگر  . آثارسریز، منتفع شدن  دهدمیرا شکل    یآموزش  هاینظام
 . کرده باشند گذاریسرمایهبدون اینکه در آموزش فرد  کنندمیفرد آموزش دیده زیست 

ی مالی به وجود آمده  هاوبها و آشهای اخیر با افزایش بحراناز یک سو، در دهه  بنابراین،
سرا دنیادر  تامین    ، سر  در  با    خود   آموزش   هاینظام  مالیمنابعکشورها  عمومی[  و  ]عالی 

به عنوان عناصر    آموزشی  های نظام، با توجه به نقش  سوی دیگرمواجه شدند از    مشکالتی
ضرورت  ها  بیشتر در این نظام  گذاری سرمایهشان  دستیابی به اهداف  در ها  اصلی توسعه کشور 

اشتغال    آموزش عالوه بر منافع فردی نظیر: درآمد بیشتر،  همانگونه که شرح داده شدیابد.  می
نافع اجتماعی همچون: رشد و  و غیره دارای م افراد  ، بهکرد الگوهای مصرفی  بیشترپذیری  

مشارکتپجامعه افزایش  افراد،  سیاسی  توسعه  ذیری  نهایت  در  و  فرهنگی  اجتماعی،  های 
این باشدمی  هادولتبرای  اقتصادی   از  دغدغه.  از  یکی  کشورها    های رو  مالی مسائلمهم 

دولتمردان    . به همین دلیل باشدمی  و ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی  آموزشی   هاینظام
ینه  با تخصیص منابع ]کمیاب و با دارا بودن هزو سیاستگذران به دنبال این هستند که چگونه 

منافع بیشترین  آموزش  به  آورند.    فرصت[  بدست  زاویهرا  این  بازده  را  از    های نظامزیابی 
فایده  -در واقع، ارزش تحلیل هزینهآموزشی مسئله مهمی است که باید بدان پرداخته شود.  

ها و منافع و توزیع برای ارزیابی میزان هزینهرا  است که این تحلیل چارچوبی    نهفته  در این 
دست  آن به  زمان  طی  در  درباره    دهدمیها  قضاوت  چارچوب  یک  این  احتمالی  منافع 

نه  گذاریسرمایه ب   را  سازد )جبل عاملی،  ه طور روشن و صریح امکان پذیر میتلویحا که 
جمله(.  1382 آموزشتمزی  دیگر  از  بازده  نرخ  ارزیابی  عملکرد 1؛  های  ارزیابی   )  

آموزش؛    گذاریسرمایه به  2در  دولتی؛    گیریتصمیم(؛ کمک  و  بخش خصوصی  ( 3در 
این حوزه   مستمر در  توستوانمیمطالعات  بر  تاثیر آموزش  اقتصادی را مشخص سازد د    عه 

بر خالف دیگر مطالعات    پژوهش حاضر، هدف از    از این رو،  (.1392)رامشی و همکاران،  
اقتصادسنجی با  -های ریاضیموزش به جای استفاده از الگوریتمقلمرو تحلیل هزینه فایده آ

مطالعات انجام شده داخل کشور به احصاء  در  کیفی و راهبرد تحلیل محتوا با واکاوی  روش
ها متناظر با  از استخراج مفاهیم و مقوله  پس پردازد.  ی این قلمرو میهامقولهمفاهیم کلیدی و  

ایران  آموزشی    هاینظامبه ارائه پیشنهادهای سیاستی برای    وضعیت موجود  تحلیلنقد و    آن با
 ؛ استشدههای زیر مطرح برای دستیابی به این هدف، پرسش د. پردازمی
 ؟استشده لی تشک  یمیو مفاه  هامقولهاز چه   یآموزش های نظامدر  دهیو فا نهیهز ل ی تحل
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  ی آموزش   های نظام  در  دهیو فا  نه یهز  ل ی تحل  ها مقولهو    میبر مفاه  توان می  ی لی چه نقد و تحل
 موجود ارائه کرد؟ تی بهبود وضع  یبرا

شالوده  :نظریمبانی به  نظرینخست  در    های  فایده  هزینه  آموزشی    هاینظامتحلیل 
از روش. سپس دستهشودمیپرداخته   تحل بندی  بر آنهای  انتقادات  و  فایده  در    هایل هزینه 

می  هاینظام ارائه  از گردد.  آموزشی  ت   ،آن  پس  بر  به کارگیری    اویلعالوه  تحلیل  چرایی 
  ی آموزش عموم در  دهیفا  نهی هز  لی مطالعات ناظر بر تحل   ،های آموزشیهزینه و فایده در نظام

به وجود آمدهبا  .  شودمیتشریح    نیز  یو عال به    زمینه در    تحوالت  الگوهای رشد اقتصادی 
دومار، الگوی رشد سولو  -رود ها( الگوی رشد1این الگوها را در سه دسته؛    توانمیطور کلی  

هارود و دومار سه    رشد   الگوی  .کرد  یبند  م ی تقس و الگوی رشد درونزای رومر و لوکاس  
از تخصیص درآمد خانوار میان مصرف    پس که    ی؛ الف( نرخ پس اندازعامل اساسی رشد
که نشان دهنده میزان تقاضا  است    ؛ ب( نسبت سرمایه به تولیدگرددمیص  و پس انداز مشخ

که تا حدودی نشان    است   برای سرمایه به ازای یک واحد تولید است؛ ج( نرخ استهالک 
ارود دومار  هرشد  . الگوی  شودمیرا شامل  در دوره مورد نظر    گذاریسرمایهدهنده کیفیت  

انتقادات این بود   یکی از ادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتورود به معادالت اقتصاز پس 
های آن با و تفاوت پیش بینی  دست رشد اقتصادی واقعی را توضیح دهتوانمیکه این الگو ن

سال  شدمیدار  معنی  ]موجود[  هایواقعیت در  رشد    1957و    1956.  الگوی  سولو  رابرت 
. در الگوی  پیدا کردطرح کرد که به الگوی رشد نئوکالسیک شهرت مرا   دیگری اقتصادی 

متغیررشد   چهار  فنی  ؛سولو  دانش  و  کار  نیروی  سرمایه،  تشکیل    ،تولید،  را  مدل  اساس 
الگو  های پیش فرض.  دهندمی دارای بازگشت به مقیاس ثابت با  که    ی( تابع 1؛  اساسی این 

ها  دادهسایر  ( به جزء سرمایه، کار و دانش  2؛  است  نیروی کار  و نهاده سرمایه وتوجه به د
منابع طبیعی در نظر گرفته  نسبتا کم اهمیت می الگو، زمین و سایر  این  باشند بخصوص در 

از این  .  دانش و سرمایه با زمان سروکار دار کار، د  ( چگونگی تغییرات موجود در3  ؛شودمین
سولو نیز  رشد  هارود و دومار به الگوی    رشد  به الگویایرادات وارد شده    1980در دهه  ،  رو

وارد شد و منتقدین بر این باور بودند که تولید سرانه با نرخی که تنها به پیشرفت تکنولوژی  
ورهای مختلف  در رشد اقتصادی کش که  های معناداری را  تفاوت  توانمیبستگی دارد چگونه  

مدت   بلند  میبه  در  خصوص  آیدوجود  کشور   به  دلیلدر  به  که  اقتصادی،    های  ساختار 
  ، تحلیل و تببین کرد. های زیادی به یکدیگر دارندافیایی، قومی و تکنولوژیکی شباهتجغر
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استوار است    پایه. اساس این نظریه بر این  شدنظریه رشد درون زا    این انتقادات سبب نوزایی
بستگی دارد این مسئله    یو به عوامل اقتصادی دیگر  استکه رشد تکنولوژیکی درون زا بوده

. طرح این الگو سبب  مشاهده کرد(  1988( و لوکاس )1986در مقاالت رومر )  توانمیرا  
مباحث جدید تحقیقاتنظ  یورود  و به عرص  دانشگاهی  یر  اقتصادی شد )گسکری  ه رشد 

های گوناگونی استفاده  در تحلیل هزینه و فایده روشاز نقطه نظر روشی    (.1390میستری،  
 (. 1394ر سه دسته جای داد )نادری، د توانمیها را که مجموعه آن شودمی

 و انتقادات بر آن  های تحلیل هزینه و فایدهتبارشناسی روش . 1جدول  
 نقد و ارزیابی  کاربرد  روش 

 نموداری 

های آموزشی در  منافع و هزینه
دار ترسیم و مورد  چارچوب نمو 

 گیردمیمقایسه قرار 

و روشنی از وضعیت منافع و   این روش تصویر کلی
با این   دهدمیآموزشی به دست  گذاریسرمایههای هزینه

ها و نهایتا میزان  یت دقیقی از میزان منافع و هزینهحال کم
 دهد میارائه ن گذاری سرمایهسود خالص 

-جبری
 ریاضی

  گذاری سرمایههزینه و منافع 
و با استفاده   شودمیآموزشی تقویم 

از الگوی ریاضی مورد استفاده قرار  
گرفته تا نهایتا بتوان بازده اقتصادی  

 را محاسبه کرد 

آموزشی   گذاریسرمایهها و منافع در این روش تمام هزینه
بایستی تقویم شود که در نتیجه آن بتوان نرخ بازده را  

ها و منافع  تمام هزینهاین وجود امکان تقویم محاسبه کرد با 
]به ویژه منافع غیرمستقیم و اجتماعی[ به راحتی میسر نیست  
از این رو نرخ بازده محاسبه شده ممکن است قدری غیر  

 واقعی باشد 

 آماری

  گذاریسرمایهتحلیل هزینه و فایده 
زشی از طریق الگوی آماری  آمو 

گیرد در این رابطه  صورت می
ر  الگوهای آماری متعددی به کا

که مهمترین آن   شودمیگرفته 
 الگوی دریافتی مینسر است 

های مستقیم )مخارج( آموزشی را نادیده  در این روش هزینه
و تنها درآمدهای از دست رفته را به عنوان   شودمیگرفته 
بنابراین از   گیردآموزشی در نظر می گذاریسرمایههزینه 

نه   نتایج این الگو برای محاسبه بازده خصوصی آموزش
 شود میبرای بازده اجتماعی استفاده 

توان اینگونه  میآموزشی،    هاینظام در    و فایده  تحلیل هزینه  کارگیریدر باب چرایی به
که   کرد  توسعه  در    گذاری سرمایهتفسیر  فرایند  در  کلیدی  عامل  یک  کشورها  آموزش 

دهه  که    باشدمی گرفت   1960از  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  بعد  دوره  در  .  استه  به  این 
  تا مهارت   شدهای رسمی و غیررسمی و تربیت نیروی انسانی سبب  در آموزش  گذاریسرمایه

الزم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی   افزایش یابد و آگاهی  ی نیروی انسانیهاو تخصص
  های سال پیش بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه وام  40فراهم شود به طوری که از  
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در زمینه  را  ، تجربیات زیادی  جهانی  . در طی این مدت بانکدهدمی  تخصیص  را  یآموزش
است. این تجربیات نه  های مستقل به دست آوردههای آموزش و طرح پروژه تنظیم سیاست

  بلکه نشان دهنده پیچیدگی   دهد میرا مورد تاکید قرار  در آموزش    گذاریسرمایهتنها اهمیت  
تنظیم سیاست و   باشدمی  گذاریسرمایههای  استراتژیو    یآموزشهای  در  )ساخاروپولوس 

و   آموزش عمومی آموزشی خواه در سطح    گذاریسرمایه(. بر این اساس،  1372وودهال،  
کار  و نیروی    دبخشهای نیروی انسانی را ارتقاء میقابلیت  باشد  عالیآموزشخواه در سطح  

گسترش مراکز آموزشی  بنابراین  .  کندمی  آمادهجدید تولید  های  را برای استفاده از تکنولوژی
دانشگاه باعث  و  تنها  نه  نی   شودمیها  مورد  انسانی  نیروی  بلکه  که  شود  تربیت  جامعه  از 
ها  ری از روشبردابرای بهره  نیز  های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعهزیرساخت

سازی  ر این سرمایهد  (.1394رو و همکاران،  )باریک    کندمیتقویت    ین های نوو تکنولوژی
است  رویکرد تحلیل هزینه و فایده به عنوان یک چارچوب عملی کارآمد،  گذاریسرمایهو 

برنامهکه   و  به وسیله  از طریق آموزش سیاستگذاران  ریزان  اهداف توسعه  به    برای دستیابی 
می قرار  استفاده  باگیردمورد  میزان  ارزیابی  با  رویکرد  این  شکلمنافع  زگشت  .  دهی  در 

مخصوصاسیاست آموزشی،  کار  های  به  توسعه  حال  در  کشورهای  و    شود میگرفته  در 
آموزشی    هاینظاماجتماعی و خصوصی    بازگشت  هایاست. چراکه نرختاثیرگذار هم بوده

]از دیدگاه فردی[ گشت خصوصی . نرخ بازدنکاربردهای گوناگونی داربرای سیاستگذاران 
فراهم  توانمی در  براید  راهنمایی  )دانش   آوردن  دانشجویان(متقاضیان  و  برای    آموزان 

بیشتر و آموزش اضافی باشد.  ها  آنگیری آموزشی  و حتی جهت  تقاضای  بازدهمفید   نرخ 
گذاری  عمومی و اولویت  مالیمنابعدر تخصیص    دتوانمیاجتماعی ]از دیدگاه سیاستگذاران[  

از   نوع خاصی پرورشبرای  عمومی مالیمنابع ای مختلف آموزشی و یا در تخصیصهنامهبر
 (. 1383)صالحی عمران،  گرفته شودجامعه به کار نیروی انسانی مورد نیاز در مهارت 

و همکاران    1گارسیاسازا   :عمومی و عالیر بر تحلیل هزینه فایده در آموزشمطالعات ناظ
  کلمبیا در کشور    عالیآموزشکارگیری الگوی مینسر به تحلیل نرخ بازگشت  ( با به2014)

نرخ بازگشت در تحصیالت تکمیلی کلمبیا بین  که داد نشان می های آنهاکه یافته ندپرداخت 
  .بودسال تحصیلی متفاوت  میانگین  به جنسیت و    توجهاین نتایج با    باشدمی   0.128و    0.074

 
1. García-Suaza 
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الگو    عالیآموزش  ( در ارزیابی نرخ بازگشت2012)  1گراول آ با استفاده از  در کشور هند 
دو مرحله هکمن جهت کاهش خطای برآورد به این نتیجه رسید که بازده    آزمون مینسر و  

افزایش میتحصیالت   تحصیالت  با سطح  و  متناظر  برای ساکن روستایی  بازده  این  و  یابد 
شهری متفاوت است. افزون بر این، نرخ بازدهی خصوصی برای هر دو بخش ]روستایی و  

گزارش   باال  از  است شدهشهری[  افراد  میان   و  درآمد  بر  گذار  تاثیر  های  زمینه  ،عوامل 
را   تاثیر  بیشترین  )  2لی   .استداشتهخانوداگی  همکاران  نرخ 2011و  ارزیابی  تحلیل  در   )

آموزشی در چین، چندین نتیجه را برآورد کردند؛ نخست ارزیابی    گذاریسرمایهبازگشت  
دهه   از  آموزش  در  سرمایه  بازگشت  میزان  استیافته  افزایش   1980نرخ  چه  هر  دوم،  ؛ 

؛ سوم، نرخ  یابدنیز متناظر با آن افزایش مینرخ بازگشت    شود  آموزش بیشتر  گذاریسرمایه
بازگشت آموزشی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است و چهارم، نرخ بازگشت  

ای ( در مطالعه2008)  3استراوینسکی   دولتی است.غیرآموزش در بخش دولتی بیشتر از بخش  
با بکارگیری    2005تا  1998  از سال   لهستان  عالی آموزش  دربازگشت    نرخ  رات یی تغبا عنوان  

در لهستان  خصوصی    عالیآموزشالگوی مینسر به این نتیجه دست یافت که نرخ بازگشت  
افزون بر این رابطه    باشدمیهای اروپایی باالترین میزان  درصد است که در بین دیگر کشور  9

( در 1397معینی و همکاران )  .کرد  همثبتی بین فارغ التحصیلی و دستمزد دریافت شده مشاهد
و    یعموم  یدوره پزشک   لیاز تحص  یپزشک   انیمورد انتظار دانشجو  ی بازده اقتصادرسی  بر

پزشک  نتیجه رسیدند که  دوره تخصص  این  به    یپزشک   یهادر دوره  لی تحص  انیدانشجوی 
و    دانندیم  یباالتر  یبازده انتظار  یدارا  بی رق   یهابا رشته  سه یو تخصص را در مقا  یعموم

  ی ها دوره  یمطالعه برا  ن یدر ا  یمورد بررس  یهاهمه رشته  ن یرا در ب  یبازده انتظار  ن یترش ی ب
و تخصص    یعموم  یپزشک  یهادر دوره  لی تحص  یقائل هستند. بازده انتظار  یتخصص پزشک

باالتر محاسبه شد  ان یدانشجو  یبرا ای تحت  در مطالعهنیز  (  1396علمی و همکاران ).  مرد 
های شبه پانلی به این نتیجه  ایران: از کوهورت سنی و روش دادهعنوان بازدهی آموزش در  

بر این، بازده آموزش    عالوهدارد.    افراد  داری بر درآمدکه آموزش تاثیر مثبت و معنی  ندرسید
( و همکاران  رامشی  زنان گزارش شد.  از  بیش  مردان  در  1392برای  بررسی    پژوهشی(  به 

آموختگان شاغل و نوع آموزش  موزش در ایران بر حسب جنسیت دانش نرخ بازده آ  ارزیابی

 
1. Agrawal 

2. Li 

3. Strawinski 
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به این نتیجه رسیدند که نرخ بازده آموزش دارندگان تحصیالت عالی بیشتر    وآنان پرداختند  
از سایر افراد است و در بخش خصوصی نیز بیش ازشاغالن بخش دولتی است. مهدوی و  

میلی در ایران با استفاده  خ بازده خصوصی تحصیالت تک( در ارزیابی نر1396پیروزراهی )
های چند سطحی به این نتیجه رسیدند که تحصیالت تکمیلی بر درآمد حاصل از شغل  از مدل

افراد تاثیر مثبت دارد و میزان این تاثیرگذاری برای هر سال اضافی تحصیالت تکمیلی حدود  
یابی اقتصادی نرخ بازدهی تحصیالت  د و ارزربرآو  در  (1395درصد است. مهربانی )  3/12

در شهر تهران و مقایسه آن بین مردان و زنان به این نتیجه رسید که تحصیالت اثر مثبت و  
در پژوهشی با عنوان  نیز ( 1393معناداری بر درآمد زنان و مردان دارد. انتظاری و همکاران )

در سطح کالن    عالی آموزشدر کشور ایران به تحلیل بازدهی    عالیآموزشبازدهی کالن  
که   یافتند  نتیجه دست  این  به  و  پرداختند  اجتماعی(  بازدهی  و  چه  )بازدهی خصوصی  هر 

به رشد اقتصادی افزوده خواهد   افزایش یابددر ایران  عالیآموزشهای تحصیل متوسط سال
 شد.

 روش  
راهبرد فراترکیب هفت  از    ؛ در فاز نخست استشدهدر دو مرحله تدوین    کیفی   پژوهش این  

فراترکیب  . پژوهشگران از طریق  استشده  استفاده(  2006)  1سندلوسکی و باروسو مرحله ای  
می نظامند دست  نگرشی  ترکیب  به  راه  از  نگرش  این  پژوهشییافتهیابند.  به    های  مختلف 

  از این رو،   .شودمیهای جدید و اساسی منجر  شف موضوعات و استعارهآید و به کدست می
تر در مورد  تر و گستردهیابد و در او دید جامع وش، دانش جاری پژوهشگر ارتقاء میبا این ر

  ب ی هفت مرحله راهبرد فراترک   ییبازنما(.  1396آید )راشکی و همکاران،  مسائل پدید می
 استشده انی( نما1)  نگارهو باروسو در  یسندلوسک 

 
1. Sandelowski & Barroso 
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 و باروسو ی هفت مرحله راهبرد سندلوسک یی بازنما .1نگاره 

و    نه یهز  لی تحل بود. بنابراین پرسش نخست پژوهش،    پژوهش   ت گام اول: تنظیم سواالدر
گام مطرح شد. در    ؟استشده  لی تشک   یم ی و مفاه  هامقولهاز چه    یآموزش  هاینظامدر    دهیفا

متوننظاممرور  دوم:   پژوهش    بنابراین   بود.  مند  این  علمی،  جامعة  در  اسناد  تمام  را  آماری 
در زمینه تحلیل هزینه و فایده های داخلی  و نشریه  هاهای دادههای پژوهشی، پایگاهگزارش

نظام آموزش عمومی و عالی در به   دهندمیتشکیل    1398  -1371  هایطی سال  در  با    که 
از جملههای کلیدی  واژه  کارگیری من  ؛متنوع تحقیق  فایده، هزینه  نرخ  فعت،  تحلیل هزینه 

انسانی،  مگیران،    اطالعاتی  هایدرپایگاه ده خصوصی، نرخ بازده مورد انتظار  بازده، نرخ باز
جستجو و   گام سومدر    بود.  مرتبطپژوهش    43  جستجو،این  نتیجة  .  گردآوری شدند نورمگز
بررسی مقاالت در سه پارامتر ]عنوان،    بود. در این مرحله پس از  های مناسبپژوهشانتخاب  

این فراگرد در نگاره   ارزیابی و گزینش شدند.  های مناسبچکیده و متن مقاالت[ پژوهش 
 .استشده( تشریح 2)
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 های نهاییانتخاب پژوهش دیاگرام. 2 نگاره

پنجم   و  نتا:  گام چهارم  پژوهش   ج؛یاستخراج  تلفیق  و  ا  هاطالعات  و  تحلیل  و  تجزیه 
احصاء    مقالهمربوط به هرکلیدی    می و خوانش هر مقاله مفاه   یپس از بررس بود. بنابراین    هایافته 
  ی معنا  وجوه اشتراک و افتراقبر حسب    میمکرر مفاه  یهاو پس از رفت و برگشت  دیگرد
  ثانویه   رمقوالتیرا شکل دادند و پس از آن ز  ثانویه   رمقوالتیادغام شدند و ز  گریکدیدر  

  ی بندتهدس   هی اولی  هامقولهریدر قالب زو  ادغام    و افتراقات در یکدیگر  اشتراکات  بر اساس  زی ن
مجموع    شدند. اولیه،    5در  و    15زیرمقوله  ثانویه  استخراج    151زیرمقوله  کلیدی  مفهوم 

پژوهشگر تالش نمود که مراحل  است. در این مرحله،    ها یافتهگام ششم: کنترل کیفیت  شد.
به خصوص در جستجو و شناسایی    ل و انجام شود.دقیق و صحیح دنباانجام پژوهش به طور  

، به طور  تحلیل هزینه فایده در آموزش عمومی و عالیمنابع، منابع شناسایی شده مرتبط با  
تجزیه و تحلیل و    در مرحلهعالوه  دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شوند. به

مفاهیم مرتبط   استخراج  مفاهیم  اینکه  از  پس  نمود.    پژوهشگر  استخراج  مقولهرا  های  در 
دسته شن مختلف  و  کدگذاری  فرآیند  نمود،  دادبندی  انجام  مجددا  را  مفاهیم  تا    اسایی 

سوگیری  و  واشکاالت  برسد  حداقل  به  احتمالی  نهایت    های  یافتهدر  ارائه  هفتم:    ها گام 
 .دباشمی
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در    شده   های استخراج هیافتبر اساس    1در فاز دوم روش شناسی، با روش مرور انتقادی 
از این دو .  استشدهوضعیت نظام آموزش عمومی و عالی ایران نقد و تحلیل    ،فاز نخست

استفاده   بهتر  تحلیل  و  تببین  برای  روشی  مکمل  عنوان  به  روش  استشدهروش  چراکه   .
ها بر  سازد و پس از آن یافتهری را برای شناخت موضوع فراهم میتفراترکیب زمینه ژرف
بازخوانی انتقادی  ایران  آموزشی    هاینظامگرفته با توجه به وضعیت  اساس مطالعات انجام  

 .اندشده

 هایافته
  م یکه پس از استخراج مفاه  باشدیصورت م  ن یبد  بندی مفاهیم کلیدیفرایند استخراج و دسته

افتراق مفاه  یدی کل بر اساس وجوه اشتراک و  ثانویه مقولهزیر  در قالب    میاز مقاالت    های 
زیر  بودند، طبقات    یی معنا  یها شباهت  ی که دارا  های ثانویهمقولهزیر  شدند. سپس    یبنددسته
  اولیه   هایزیر مقوله  5براساس مطالعات پیشین    دادند. در مجموع،  لی را تشک  اولیه  هایمقوله

اجتماع   یامدی پ ،  فردی  یستیبهزیی،  اجرا-ی ت ی ریمد،  خوب  یحکمرانشامل؛   ،  (ی)منافع 
شد.    کارآمد  یآموزش   هاینظام حکمرانی  استخراج  مقوله  در  زیر  بردارنده؛ خوب 

نرم،  ظرفیت کارآمد  یاستگذار ی س سازی  نظام    یاستگذاری س  ی سازنهیبه،  کالن  در 
ی ت یریمد  یینوگرا  ،اثرگذار  یمالنظاماجرایی، در بردارنده  -؛ زیر مقوله مدیریتی عالیآموزش

  فردی   یستیبهز، زیرمقوله  دولتی   اثربخش   تیریمدو    انسانیسرمایهتوسعه  ،  عالیآموزش  در
رفاه   یبهداشت  یست یبهزو    افراد  ی اسی س   ی ست یبهز،  افراد  ی اجتماع  ی ست یبهزدربردارنده؛     ی و 

زیرمقوله  افراد و  رشد  ،  یت یریمدظرفیت  ارتقاء  دربردارنده؛    ( کالن)منافع    یامدیپ؛  علمی 
، شامل آموزش و پژوهش  ینظام آموزش   یکارآمدو در آخرین زیر مقوله،   جانبه همه  توسعه
)  شد.میی  آموزش  های نظام  یاجتماع   یریپذتی مسئول و  موثر   این دسته3در جدول  بندی  ( 

 تشریح شده است. 

 تحلیل مفاهیم کلیدی مطالعات ناظر بر تحلیل هزینه و فایده  .3جدول  
مقوله  
 محوری 

زیرمقوله  
 اولیه 

زیرمقوله  
 ثانویه

 احصاء شدهکلیدی مفاهیم 

ل  
حلی

ت
هزینه و 

ده
فای

 

سازی  ظرفیت
 نرم 

علم در   قیتشو   یبرا یهااستیس یریفرهنگ جامعه/ بکارگ در   رییتغ
 القاء فرهنگ مناسب آموزشی  جامعه/

 
1. Critical Review  
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  حکمرانی
 1خوب 

سیاستگذاری  
کالن  

 کارآمد

سیاست ماتخاذ  برای  ن   یسازتناسبهای  عرضه  و  کار/    یروینسبت 
س زیرساخت  هااستیاصالح  بازار/  /یاقتصاد  هایو  مقیاس   گسترش 

شناخت و    /ی کشورمالثبات تظام  و  مناسب/ حفظ  تیرینظام مد  جادیا
اقتصاد توسعه  و  رشد  در  آموزش  سهم  اهمیت  در  درک  ی 

سهم آموزش از تولید ناخالص ملی/ حرکت    افزایش  /هاسیاستگذاری
ی  توجه به منافع غیر اقتصاد محور/ییبه سمت اقتصاد دانااقتصاد کشور 

وضعیت )آموزشی(  در نظر گرفتن    / های کالندر سیاستگذاری  آموزش
های برای  سازی فرصتفراهم  /هایاستگذاریجامعه در س  فیاقشار ضع 

خصوصی سرمایه  شیافزا بخش  روش  ی بازنگر  /گذاری    ی هادر 
سازی(/  استگذاریس )مشارکتی  بلندمدت  تو ی کالن  به  دیربازده  جه  و 

 در فرایندهای سیاستگذاری  در آموزش  گذاریسرمایهبودن 
سازی  بهینه

سیاستگذاری  
نظام   در 

 عالیآموزش

به   یابیارز توجه  با  عالی  آموزش    / یعموم  یهاتیاولو   سیاستهای 
  / عالیآموزشنظام  مالی نظام آموزشی/ گسترش  تأمین  منابع   سازیبهینه
دانشگاه   یاعطا به  مالی  به    یدهشکل  / هااستقالل  سیاستهای 

کیفی    /ی عمومیآموزش  ستمیعالی/ اصالح سآموزش و  توسعه کمی 
 و بازار کار  ها ارتباط دانشگاه  یسامانده /ه پر بازدهای تحصیلی رشته

-مدیریتی
 اجرایی 

مالی  نظام
 اثرگذار 

جذب    /گذاریهیها و منافع سرمانهیهز  ابییارز  /یتوجه به نظام پرداخت
اگذاری  سرمایه  خارجی/  منابع  مستقیم  تخصیص  رفتارهای  صالح 
از پستصمیم استفاده  در    گذاریسرمایه   یبرا  یداخل  یاندازهاگیران/ 

دانشگاهبیشتر    گذاریسرمایه  /یانسان  یروین آموزش   /یدر 
بیشتر    گذاریسرمایه  زنان/    یرومالی  روشآموزش  به    ی هاتوجه 

منابع محور(  منابع  )تخصیص   تخصیص  بخش  عملکرد  آموزش/    در 
توجه  گذاری در سطوح تحصیلی/  هیتوجه به چگونگی تخصیص سرما

در    ی مقاطع مختلفبازده آموزش  نرختوجه به    /هاحقوق و دستمزد  به
ی/  لی تحصدر تصمیمات    انیمتقاض مالی  رفتار  ی ابیارز  / هاگذاریسرمایه 

به   رشتهتوجه  دربازدهی  تحصیلی  اتخاذ    منابع/  ص یتخص   های 
 الن ی از فارغ التحص یمال تیحما یسازکاروها

یی  نوگرا
در  مدیریتی 

 عالیآموزش

در    یآموزش   یازسنجین  /یدانشگاه   ینیکارآفرهای  فعالیت  شیافزا
های مختلف  نامهبربرای  گذاری  اولویت  / گیریتصمیمسازی و  تصمیم

از ورود به دانشگاه/ توجه    شی پ  دانشجویان  ی لیتحص  تیآموزشی/ هدا
بازده تفاوت  رشته  یبه  تامین    /هاگیریتصمیمدر    ی ل یتحص  یهادر 

  کیفیت آموزش   ارتقاء  /هاو پژوهشی دانشگاه   نیازهای آموزشیکارآمد  
 آموزشی  هاینظام

 
1. Good governance 
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توسعه  
 انسانی سرمایه 

ن  شتریب   گذاریسرمایه  برنامه  /یانسان  یرویدر  به    یریادگی  ی هاتوجه 
برنامه  ییدانا ارائه  ارائه آموزش    یبرا  یهامحور/  مهارت زنان/  ارتقاء 

برگزار خدمت/  توانمندسازی  یآموزش  یهادوره   یضمن    / برای 
برنامه  یطراح اجرای  توسعو  انسان  ة های  های  تیظرف   ة توسع  /یمنابع 
  های توجه به آموزش  /یهای انسانتیبرداری مناسب از ظرف بهره   /یانسان

نیروی کار/    /یررسمیغ به کیفیت  پرورش و نگهداشت  ،  جذبتوجه 
به کارگیری توان جامعه در جهت    / )مدیریت استعداد(  دانشگر  ی روهاین

وری  تحول در بهره   /وری نیروی کارافزایش بهره   /انسانیهیسرما  تیتقو 
 نیروی انسانی 

یت مدیر
  اثربخش

 دولتی

  ی هامشوق   جادیا  /جامعه )صنعت مبتنی بر علم(  دی تول  یهاروشدر    رییتغ
و بخش  یاقتصاد  مالی  کارآمد[]برای  فعالیت /های  دادن  های  رونق 

بر/ آموزش  مستمر  ارزیابی  تخصص  تبع  /کاری  تقاضای    ض ی رفع 
سازی برای  )فرصت  بازار کار زنان یژگیمشاغل/ توجه به ودر    یتیجنس

 متعددهای ایجاد شغل /اشتغال بیشتر زنان(
 بهزیستی

 فردی
بهزیستی 
  اجتماعی

 افراد

اجتماع ک  یرشد  بهبود  برای  فرصت  / افراد  یزندگ   ت یفیافراد/  سازی 
تعاون    شیافزا  /افراد  یمشارکت اجتماع  ش یافزا  /افراد  ی تحرک اجتماع

برای    / افراد  یاجتماعتیمسئول  شیافزا  /یجمع برابر  فرصتهای  ایجاد 
توان    شیافزا  /یکارزه یانگ  شیافزاو  افراد    یریپذاشتغال پیشرفت/  

  ی هاییتوانا  تیانجام کار/ تقو حین  مثبت در    ی افراد/ اثرات شغل  یدی تول
  گیری تصمیم  ییکارا  شیباالتر/ شغل بهتر/ افزا  یافت یافراد/ در  یشناخت

افزا  یاقتصاد شکوفا  شیافراد/  افراد/  انتظاری  و    یی درآمد  استعدادها 
 ل ی ادامه تحص یبرا میافراد در تصم  یاقتصاد یابیارز /هاتیخالق 

بهزیستی 
 افراد  یاسسی

  /یاسیو دخالت در امور س  یآگاه   شیافزا  /فرد  یاسیتوسعه نگرشهای س
در  فرد    ی اسیس  گاهیارتقای جا  / یدر ارائه خدمات عموم  شتریمشارکت ب

 ندهیآ
بهزیستی 
و    بهداشتی

 افراد  یرفاه

وضع خانوار  هیتغذ  تی بهبود  مصرفی  الگوهای  وضعیت    /و  بهبود 
به زندگی/  / خانواده   بهداشت  امید  در  مادران    یآگاه  شیافزا  افزایش 
  / افراد یروح یازهاین یده از اوقات فراغات/ ارضاابهبود استف /خانواده 

 رفاه افراد  شیافزا /سالمت مطلوبتر تیوضع برخورداری از 
پیامدی  
)منافع  
 (کالن

 ارتقاء
  ظرفیت 

 یتیرمدی

مد حرفه  و  توان  التحص  /یتیریارتقا  فارغ  سمت  النی اشتغال    ی هادر 
جامعه(/  ی)سکاندار  یتیریمد در    ی انسان  یروین  نیتام  متخصصان 

)تخصصدر سمت  متخصص  مدیریتی  مدیریتی(های  افزایش    /گرایی 
 یروی کار متخصص با تحصیالت عالیی نعرضه

نوآور علمی رشد  و  علم   /شتریب   یاختراعات  بهبود    /یتوسعه  فناوری/  پیشرفت 
توسعه  برا  یآمادگ  /جامعه  فرهنگ  تکنولوژ  یصنعت    ی هایورود 
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فناورسهولت    /دیجد کشورها  ن ینو   ی هایجذب    / افتهیتوسعه    ی از 
فناوری   با  تولید علم و فناوری جدید/ تولید محصوالت جدید/ تولید 

 حاکم کردن روح علمی بر جامعه پیشرفته/ 
  توسعه

 جانبه همه
کار از لحاظ   یرویشدن عرضه ن کینزد بهبود درآمدی نسلهای آینده/

تقاضا  یفیک غ  ی به  صادرات  توسعه  رقابت    شیافزا  / یرنفتیبازار/ 
پذ اقتصاد  یریوانعطاف  رشد  در  مشارکت  نرخ    /یبازارکار/  کاهش 

در    مشارکت در آموزش عالی  شیافزا  /یدرآمد مل  شیافزا  /یسودایب
افزاتوسعه/   ناخالص داخلی سرانه/  تولید  نام در    شیافزایش  نرخ ثبت 

  ش یهای آموزشی/ افزاصمختلف/ بهبود وضعیت شاخ  ی لیمقاطع تحص
اقتصادی ب   /رشد  درآمد  نیاز  نابرابر  کاهش    یرفتن  مردان/  و  زنان 

بارور  ی تیزجمعیسا  میتنظ  /یشکاف طبقات  )کاهش  عدالت  یکشور   /)
توز  یاجتماع بهبود  جنایت  درآمد/   عیو  و  جرم  نرخ  صرفه    /کاهش 

هز  ییجو  درمان  یهانهیدر  و  در    /کشور  بهداشت  بیکاری  کاهش 
  ی هاعمل بنگاه   یآزادافزایش    /بهبود بازار کار  تیبهبود وضع   /جامعه
 ی اقتصاد

  هاینظام
آموزشی 

 کارآمد

  و   آموزش
 موثر   پژوهش

از راه دور و    ی هاآموزش  یر یآموزش/ بکارگ   دیجد  ی هاارائه روش
اطالعات و ارتباطات/ انعطاف    ی مقرون به صرفه/ توسعه کاربرد فناور

  ی هاتوسعه مهارت /یریادگی  ندیفرا  یسازیها/ مشارکتآموزش یریپذ
ساختن دانش/ تعامل افراد    یکاربرد  /شتریب   یلیتحص   شرفتیپ  /یآموزش

توسعه   یکدیگر/  با  بودن    ری یادگیتحصیلکرده  کاربردی  عمل/  در 
تحصتهرش توسعه    /یکیتکنولوژ  رییادگی  /عالیآموزشدر    یل یهای 
خانواده/    طی در مح  رییادگیتوجه به آموزش و    / یقاتیتحق  یهاتیفعال

 در آموزش  ینوآور /آموزشی فراگیران تی به بروز خالق  یدهجهت

مسئولیت  
پذیری 

اجتماعی  
  هاینظام

 آموزشی

استفاده    /متناظر با نیاز جامعه  ی دانش آموختگان دانشگاه  شتر یب  تیترب
  ی او تفکر توسعه  نشی به ب  یدهشکل  /در اجتماع  بهینه از فارغ التحصیالن

تحص رهگذر  مدنی(ت)مسئولی  الت ی از  نیرو  /پذیری    ی انسان  ی تربیت 
ب دکتر  شتریمتخصص  مقاطع  علمی  ی در  جامعه    ینیکارآفر  / در 

و    ی تر آموزشارائه خدمات مطلوب  / جامعه  رفع نیازهایدر    [ی]دانشگاه
 پژوهشی به جامعه 

نمودار درصدی   اکسل کلیدی با استفاده از نرم افزار  مفاهیمدر ادامه با استفاده شمارش 
. سپس وضعیت  استشدهها در مطالعات ترسیم  ن به اهمیت و تاکید یافتهبردها برای پییافته
 . شودمیتبیین و تحلیل   پنجگانه های اولیهقولهمزیر ایران بر اساس  عالیآموزشنظام 
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 اولیه پنجگانه یهامقوله زیر نمودار درصدی  . 3نگاره

های فراترکیب به پرسش دوم پژوهش پاسخ  در فاز دوم با مرور انتقادی بر اساس یافته
های بخش پیشین  یافتههمگام    آموزشی ایران  هاینظاموضعیت  بر این اساس،  داده خواهد شد  

 نقد و تحلیل خواهد شد. های پیشنهادی سیاستبا ارائه 
انتقادی   بخش  خوانش  فرهنگ  :  خوب  یحکمراندر  تحولی  و  تغییر  هر  اساس  و  پایه 

آنچه   اما  است.  جامعه  بر  جامعه  امروز  حاکم  در  آموزش  به  ما  از  اعتماد  عدم  است  رایج 
  است. فرهنگ آموزشی به   عالیآموزشگرایی در سطح  آموزشی و رواج مدرک  هاینظام

تغییری آنچه که  هر  های زیادی مواجه است. لذا پیش از  عنوان خرده فرهنگ جامعه با چالش 
این تغییرات هم    های نرم و تغییر فرهنگ جامعه است.رسد ایجاد ظرفیتضروری به نظر می

ها،  های فرهنگی آموزش در جامعه و هم شامل تغییر در سنتشامل تغییر در هنجارها و ارزش
دانشگاهی می و رسوم درون  فد  ایجاالبته    شود.آداب  زمان  ،رهنگیتغییرات  و  بر  تدریجی 

برنامه مستلزم  و  مداوم  ریزی  است  و  دستبلندمدت  سوی  در    .باشدمیاندرکاران  از 
بر دانش لزوم   یمبتنو اقتصاد    امعهبا توجه به حرکت جوامع به سمت ج  سیاستگذاری کالن

ب  این  های زمینههای آموزشی به مثابه پیشراننظامبه    شتر ی توجه  . یابدتحول ضروری میساز 
آنچه که    .طلبدیبخش را م  نیبه ا  داخلی  ناخالص   دی از تول  یشتری سهم ب  صیتخصبنابراین،  

فراموش به دست  زمان هر   استشدهسپرده    یامروز  با گذشت  او  از  و    نیساله  سهم کاسته 
نکته دیگر، سنتی بودن ساختار اقتصادی ایران  .  شودمی  مورا  گر یصرف انجام د  هبودجه مربوط

ایران مونتاژ و    صنعت را ندارد. غالب    نوین   ایران، توان جذب دانش تخصصی  صنعتاست.  
ها  زیرساختدر  ای سطح باال به دلیل ضعف  هصنعتی سنتی و بیگانه با تکنولوژیساختارهای  

17%

24%

19%

25%

15% حکمرانی خوب

اجران  -مدیریت  

بهزیست  فردی

(منافع اجتمایع)پیامدی

نظام های آموزشی کارآمد 
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سالباشدمی در  اگرچه  تالش.  اخیر  نقطه    استشدهانجام    زیادیهای  های  تا  همچنان  اما 
همه    مطلوب همکنشی  و  همکاری  نیازمند  بنابراین،  است.  بسیاری  فاصله  کشور  شایسته  و 

  داخلی در نظر گرفتن سهم بیشتری از تولید ناخالص  با    شودمی  شنهادی لذا پ.  باشیمها میبخش 
ا  1و به ویژه پژوهش  به آموزش  اقشار کم درآمد جامعه به    یدسترس   یبرا  یبسترها  جادیو 

اجتماع  جاد یا  یبرا  یآموزش   هاینظام طبقات  یتحرک  شکاف  کاهش  و    کیاز    یو  سو 
رفاه  ش یافزا همسطح  توسعه  و  رشد  سوه،  از  ا  گرید  ی جانبه  سطح    نیبه  در  نکته 

جدهای  سیاستگذاری توجه  اساسشود    یکالن  همین    ی ندهایفرا  شودمی  شنهادیپ  بر 
با مشارکت    یاس ی و شبکه مناصبات س  یاس ی س   ی هایبه دور از جانبدارکالن    ی استگذاری س

مسئله دیگر ضعف بخش خصوصی در  .انجام شود  رمتمرکزیغ   یاجامعه و به صورت چرخه
ها  جویی در واگذاریامر نیز به رانتیابی این مختلف اقتصاد ایران است. با ریشه هایقسمت

صوری فرایند  و  میخصوصیسازی  کشور  در  ضعف  سازی  از  ناشی  نیز  مسئله  این  رسیم. 
های مختلف  رفتار جناحی و منفعت طلبانه جناح  ثباتی اقتصادی، عدم شفافیت و بی  مدیریت،

از و در تعامل با  آموزش نیز به عنوان زیر سیستم اجتماعی ب  های نظاماست. این مشکل در  
آموزشی    هاینظامکت بخش خصوصی در  های جامعه وجود دارد. مشاردیگر زیر سیستم

د فضای رقابتی برای ارتقاء کیفیت  توانمیاست که نه تنها نیران نیز با کاستی فراوانی مواجها
منجر  نیز  های اجتماعی و آموزشی  لکه به نوعی به افزایش بی عدالتیآموزش ایجاد کند ب

قانون اساسی وظیفه دولت است    30مالی آموزش طبق اصل  تامین الزم به ذکر است   .شودمی
است به طور که علیرغم  لت از زیر بار آن شانه خالی کردهاما عمال بعد از جنگ هشت ساله دو

ای  درصد دانشجویان در بخش شهریه  80  [ بیش از30ادعای آموزش دولتی ]با توجه به اصل  
منجر به  سازی و تمرکزگرایی  جای دارند که ترکیبی از خصوصی  عالی آموزشو خصوصی  

نظام   لذاستشده  عالی آموزشبدکارکردی  واگذاری.  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با    ا 
مقدمات رقابت بیشتر و افزایش کیفیت توام با متنوع سازی    توانمیبه این بخش    اتاختیار
 آموزش را فراهم آورد.  مالیمنابع

 
ز جمله  اما میزان ریسک و نا اطمینانی آن بیشتر است. ابه باور پژوهشگران نرخ بازده پژوهش بیشتر از آموزش است   1

و    اسگل؛ ی2016،  نیو    نیسوالربه )  توان میتوسعه اقتصادی پرداخته    درهای دانشگاهی  مطالعاتی که به نقش پژوهش

ها  وهشی سازمانساله از بودجه پژاین وجود در نظام حکمرانی ما هر  ( اشاره کرد. با2016،  کامار و همکاران؛  2016،  زیگر

 باشد میکه این امر مستلزم توجه جدی تر مسئولین  شودمیو نهادهای دانشگاهی کاسته 



 75 /..                                                         .تاملی انتقادی بر تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزش عمومی

 

هویداست گسست بین نظام آموزش  آنچه  آموزشی    هاینظامگذاری در  در بخش سیاست 
پیوند میان آموزش عموم  باشدمیعمومی و عالی   با ایجاد  باید  ی و عالی ]در همه  بنابراین 

اقدام کرد.    آموزشی  هاینظامافزایی و کارآمدی بیشتر بین  و هم  جویی منابعابعاد[ به صرفه
های آموزشی عمومی  ورهاتصال میان د  د به شکل خرده پیشنهاداتی نظیر؛توانمیاین راهبرد  

ای،  های فنی و حرفههای جامعه، توجه به رشتهیاز، بازنگری در دروس متناسب با ن و عالی
های آمایشی  برنامهبا اجرای    توان میها  افزون بر این   ساماندهی نظام آموزشی و غیره بیان کرد.

دانشگاهظرفیتسرزمینی   مها  های تخصصی  نیاز  با  متناسب    گر یسئله دم  .اجرا کردناطق  را 
  نییاز باال به پا  یاکتهیاست که به شکل متمرکز و د  یآموزش  هاینظامدر    یاستگذارینحوه س

ذ مشارکت  بدون  کل   یو  اشودمیاعمال    یدی نفعان  بر  افزون    های نظامبودن    ری درگ  ن ی. 
بر شدت    ی اسی س   ی هاو رانت  یجناج   راتیی و تغ  ی زدگاستی ( با س یو عال  ی)عموم  ی آموزش

  ی حکمران   هاینظام( در  یو عال  ی آموزش )عموم  یهای ژگیو  ، ی. به طور کلدیافزایممسئله    ن یا
سطوح    ن یها و در باالترمولفه  ن یتریتا جزئ  یزیربرنامه  ن ی( تدو1است؛    ریمتمرکز به شرح ز

  و تنها نوع    ی( ارائه و اداره آموزش به شکل مل2  ؛ یاسی و س  ی آموزش   ستم ی سلسله مراتب س
آموزش  تدو3  ؛ است  یقالب  کامال  هب  ی درس  یهابرنامه  ن ی(  خدمت    کسانیصورت  در  و 

  ی آموزش   هایبرنامه  یو اجرا  ی( طراح 3تمام مناطق کشور؛    یحاکم، برا  یاسی س  یدئولوژیا
  نه ی در زم  یمحل  یلت مسئوالن دو  یبرا  یعمل حت   ی( حداقل آزاد4  ؛یو مل  کدستیبه صورت  

  نیاز قوان  یوه اجرا به عنوان تخط یبردن در ش( هر گونه دست5مصوب؛    یهابرنامه  یاجرا
می تام6  ؛شودمحسوب  مل  یآموزش  ستمی س   ن یا  یکارها سازو  نهیهز  ن ی(  منابع  و   یاز 

و جامعه استوارند    عتی بر سه عامل؛ کار، طب   یآموزش   هاینظاماین  (  7  ؛یعموم   یهااتی مال
سپاری  سازی و جمعشبکه  با  شودمیبنابراین پیشنهاد    (.1396،  مقدم و خوش چهره    یمی )ابراه

به شکل جمعی و از پایین به باال با    عالیآموزشها فرایند سیاستگذاری در  گیریتصمیمدر  
شود. انجام  نفعان  ذی  تمامی  سیاستگذاری    مشارکت  دیگر  ضعف  عالیآموزشمسئله   ،

و در    استداشتهایران    عالیآموزشهاست که دیرینه طوالنی در تاریخ  استقالل در دانشگاه
است. اما، پر واضح است  ها متفاوت بودهی گوناگونی درجه استقالل دانشگاههای زمانبرش

بازو  عالیآموزشزمانی که   اهداف  طبقه حاکم در جهت برآوردن خواستهفکر    یبه  ها و 
دانشگاهشودمی  لیتبد  یاس ی س عمل.  استقالل  حداقل  از  آزاد  یاتی ها  برخودار    یعلم  یو 
پ  ی هاچراکه حوزه  باشدمین از  محتوا  نییتع   شیتفکر  و  د  یآموزش   ی شده  مراکز   گر ی در 
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ها وابسته به  دانشگاه  ید. از نظر مالنشویفقط ابالغ م  یوزشها و مراکز آمو به دانشگاه  ن یتدو
ها  برنامه  ،عالیآموزشمختلف نظام    یهادر بخش   یمال  ن ی قبال تامدولت هستند و دولت در  

. در واقع،  کندمیدخالت    رهی دانشجو و غ   رشیپذ  یها وهی انتصابات، ش   ،یو درس  یآموزش
نقش    نوع حکمرانی  نیدر ا عالی آموزشکند. نظام  یدولت دانشگاه را تماما وابسته به خود م

مستلزم تضارب آراء و    یاسی کند. چراکه توسعه س  فایا  یاسی توسعه سد در  توانمین  یچندان
  ، یاس ی آزاد س   یهاتی با امکان فعال  یاس ی س   یهاانه افکار، وجود مطبوعات و رسانهآزاد  انی ب

  ، یمنافع جناح یمردم به جا یدر نظر گرفتن منافع جمع  ،یریانتقاد پذ هیاز روح  ی برخوردار
در انتصابات به    یساالر  ستهیشا  کردیمتفاوت، داشتن رو  یفکر  هایدگاهیبا د  یوجود احزاب 

قب   یموارد  ،یجناح   یجا   ارات ی اخت  یواگذاربنابراین    (.1397  خا،ی )ک  باشدمی  لیاز 
تصم  گیریتصمیم دانشگاه   ی سازمیو  جامعه  گیرد.  یبه  ا  باید صورت    ارات ی اخت   ن یقلمرو 

ن   اری بس جذب  از  است  متنوع  و  فرا  یانسانیروی گسترده  و    یآموزش   یزیربرنامه  یندها یتا 
  ی استقالل دانشگاه   همواره ها باید به دانشگاهیان سپرده شود.  گیرد همه این میدر بر  را    ی درس

که سلب آن و    ده است شمیپنداشته    یبه عنوان حق جامعه دانشگاه   1و آزادی آکادمیک 
  نی داشته باشد. لذا رابطه ب  یدر ابعاد مختلف در پ  ید اثر منف توانمی  دانشگاهسوء استفاده از  

با ا  دیدانشگاه و قدرت  بتواند در کارو  یجابیبه شکل  تا دانشگاه  خود    یاصل  یهاژهیباشد 
اجتماع  و خدمات  پژوهش  نقش ی]آموزش،  پ  ین یآفر[  لذا  استقالل    شودمی  شنهادی کند.  از 

واگذار شود اگرچه   یدانشگاه امعهبه ج اری اخت ن یشود و ا تی ابعاد حما یها در تمامدانشگاه
  جه ینت  همچنان شاهداما    شودمیآورده    ی هااز پژوهش   یاری بس   انیسالهاست در پا  شنهاد ی پ  ن یا

آن   دانشگاهیمباشمیعکس  استقالل  راهبرده  ی کی ها  .  ک اساسی    ی ااز  سطح    ی فی ارتقاء 
  .باشدمی هاآن شتری ب ییمنابع و پاسخگو نهی ها و مصرف به دانشگاه

 
آزاد 1 دانشگاهیان  کیآکادم  یمفهوم  م  برای  بر  در  را  جنبه  آزاد1:    ردیگیسه  فرد  انیب  ی (  عنوان حق  جامعه    یبه 

( که عمدتا به عنوان پژوهشگر آزاد هستند به پژوهش، آموزش و نشر آثار  انی و دانشجو   یعلم  ئتی ه  ی)اعضا  یدانشگاه

از )دانشکده    ی هابخش  ایتمام    یبرا  یو آکادم  ی ا نهادی  ی( استقالل جمع2ها(؛  )البته با دادن حق اشتباه به آن  خود بپردازند 

ها و دانشگاه در انجام  دانشکده   ،یادار  یهااست که بخش  یمعن  نینوع استقالل به ا  نی(. اره یو غ  یپژوهش  یها، واحد ها

(  3  د؛هستن  خود  کیآکادم  یحق در حفظ و ارتقاء اصول آزاد  یکل دارا  ک یخود به عنوان    یو خارج  یامور داخل

موثر از    ی از برخوردار  ن نایو اقدامات الزم به منظور اطم   کیآکادم  یاز آزاد  تیبه احترام و حما  ی تعهد مقامات دولت

 (. 2011و همکاران،   نکی لیدادن آن )ور جیترو یحق برا نیا
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با    عالیآموزشنظام    یسامانده  برای  یاستگذار ی س   یندهایفرابه  دهی  جهت  گر، ینکته د
حدود    است.کار  بازار اکنون  ن  کیچراکه  التحص   ونی لی م  می و    ی دانشگاه  یکاریب  لی فارغ 

دارد.  و انسانی    مالیمنابعو هدر رفت    عالیآموزشنظام    یوجود دارد که نشان از کژکارکرد
باید  مسئله    ن ی ا  شهیر کم را  گسترش  ظرف   عالی آموزش  یدر  به  توجه  ،  هاتی بدون 
بر    یزدگاستی س سلیقه  ،یآموزش  هاینظامحاکم  تخصصمدیریت  ضعف  در  گرایی  ای، 

در حال    .جستجو کردمسائل    گریو د  های نامناسبآئین نامههای مدیریتی، قوانین و  سمت
را در پیش گرفته است    عالیآموزشایران سیاست کمی سازی نظام    عالیآموزشحاضر نظام  

جامعه    انسانیسرمایهها باعث هدر رفت  ت کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاهکه عالوه بر اف
  ت ی جمع سایز  در وهله نخست کنترل    یشنهادی لذا راهبرد پسازان خواهد شد.  به عنوان آینده

  یی پربازده را شناسا  یلی تحص   یها رشته  دهیفا  نهیهز  لی با تحل  توانمیوهله دوم  در  و    ییدانشجو
 مالیمنابعتا    کردکمک    استگذارانی به س  گیریتصمیم  یمشخص برا  وبچارچ  یو با اعطا

ا تراکم  در وضعیت فعلی ب  داشته باشد.  یشتری ب   یدهند که بازده   ص یتخص  هایرا به بخش 
رشته در  دانشجویان  هجمعیت  مواجه  پزشکی  با  های  آن  از  پیش  همانگونه  تراکم  ستیم. 

چرخه عرضه و تقاضای  . این تراکم  ایممواجه بودههای فنی و مهندسی  دانشجویان در رشته
برهم میهای دانشرشته اتخاذ سیاستزگاهی را  با  باید  بنابراین  تقاضا  های  ند  بین عرضه و 
 . برقرار ساخت ی مطلوبتعادل های دانشگاهی  رشته

راهبردهای مالی مهمترین ابزار برای بهکرد  :  اجرایی-در بخش مدیریتیخوانش انتقادی  
ت   هاینظامعملکرد   بر اساس عملکرد، ایجاد  آموزشی از طریق فضاسازی رقابتی،  خصیص 

های مالی و غیره می باشند. در وضعیت فعلی نظام آموزشی ایران وابسته بودجه دولتی  مشوق
به   توجه  بدون  ساالنه  شکل  به  محور  عملیاتی  و  سنتی  شکل  به  بودجه  تخصیص  و  است 

باعث    دولتی بودن بودجه.  شودمیاده  ها تخصیص ددی و اثربخشی خروجی دانشگاهکارآم
چراکه    .توجهی نداشته باشندتخصیص آن    نحوهمدیران در مورد چگونگی استفاده و    شودمی

ها وجود ندارد  فضای رقابتی بین دانشگاهعالوه براین،  پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد.  
  اگر سازوکار تامین  بنابراین،و استفاده مناسب از آن باشند.    مالیمنابعسازی  تا به دنبال بهینه

گیران در  مستقل از عملکرد و از محل درآمدهای نفتی نظیر کشور ایران باشد تصمیم  مالی
ندارند نظری  دقت  و  حساسیت  آن  کرد  هزینه  چگونگی  کیفیت    1خصوص  به  بالطبع  و 

 
 رجوع شود به آثار فریدمن 1
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عالی )از حیث کارایی، اثربخشی و انطباق  آموزشهای واحدهای ورودی، فرایندها و ستانده
عالی ناکارآمد منتج  شود. این امر به ایجاد نظام آموزشنمی یبا نیازهای واقعی جامعه( توجه 

وابسته    عالی آموزش  به عملکرد موسسات  مالی   شود اما بالعکس هر چه سازوکارهای تامینمی
کرد آن  خصوص چگونگی هزینهباشد در این صورت حساسیت و دقت نظری بیشتری در  

تصمیممی و  بهینهشود  دنبال  به  ستاندهگیران  بیشتر  اثربخشی  و  منابع  واحدهای  سازی  های 
از    شودمیپیشنهاد    بنابراین .  بودتفاوت خواهد  گیران مرفتار تصمیم  لذاعالی هستند  آموزش

اقدام    ها دانشگاهی، به توسعه مالی در دانشگاه  طریق بازنگری در سازوکارهای درون و برون
سیاست  .شود نظام دیگر  برای  مالی  پیشنهادی  آموزشیهای  منابع  های  به  بخشی  تنوع  ؛ 

دانشگاه در  فعالیتبرون؛  هادرآمدی  از  بخشی  دانشگاهسپاری  درون  در  تخصیص  ها؛  ها 
د  مالیمنابع بندی  انشگاهبه  اولویت  و  تخصیص  عملکرد؛  اساس  بر  اساس    مالیمنابعها  بر 

ها،  با توجه به عملکرد دانشگاههای مالی اضافی  استفاده از مشوقهای تحصیلی؛  بازدهی رشته
و  در کشور و تغییر در نگرش    رفیت موقوفاتیاده از ظ؛ استفهاها در دانشگاهمدیریت هزینه

 . باشدمیو غیره  آموزشی هاینظامفرهنگ وقف در جامعه به سمت 
زنان است    خ بازدهی آموزشزینه فایده توجه به نرهدر    های تحلیل کیفییافتهنکته دیگر  

بخش    ی در این بیشتر  گذاریسرمایه  و   را اصالح  بازار کار زنانباید  ه این امر،  باید با توجه ب
  ی اژهیخاص و و  گاه یزنان جاآموزش  مطالعه در مورد  .  سیاستگذاران قرار گیردمورد توجه  

و با توجه به    دهندمی  لی جامعه را زنان تشک  تیاز جمع  یمی در اکثر جوامع حدود ن  رایدارد، ز
  ی ها نسل  . این دارند  یینقش بسزا  ی آت  یهادر آموزش نسل  یبارور  یژگیاز و  ی برخوردار

  ی و از سو  هستندتوسعه گذشته    هایبرداران ماحصل برنامههرهسو ب  کیهستند که از    یآت
در آموزش زنان   گذاریسرمایهمنظر  ن یخواهند بود. از ا گانهندی ادامه دهنده توسعه آ گرید

کشور عامل    ی و در رشد اقتصاد  است شدهمحسوب    انسانیسرمایه  ل ی تشک   ی برا  یمنبع مهم 
کل اقتصاد را باال برده    یدی تول   ت ی زنان ظرف  یوزش سطوح آم  ش ی رود. افزایبه شمار م  یاساس

دال بر این   (.1395  ، یو حاجب   ی)رزم  شودمی  یمنجر به توسعه و رشد اقتصاد  ت یو در نها
و   المللی پول انجام شدای که به سفارش کریستین الگارد رئیس صندوق بین ادعا در مطالعه

ن و مردان به د مبارزه با نابرابری در اشتغال زنادانشان می   از سوی این سازمان منتشر گردید
می کمک  اقتصادی  میرشد  فقر  از  باکند،  صندوق  و  ورشکستگی  کاهد  از  را  زنشستگی 

بنا به نتایج ایرهایی می ،  باشندن تحقیق اگر زنان به اندازه مردان در بازار کار فعال  بخشد. 



 79 /..                                                         .تاملی انتقادی بر تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزش عمومی

 

. بر اساس یابدمیدرصد افزایش    34رصد و مصر  د  9درصد، ژاپن    5تولید ناخالص آمریکا  
بدون دستمزد   های اگر چه بیشتر کار  کنندمیدرصد زنان جهان کار    40، تنها  این مطالعه  نتایج

های اقتصادی  نخستین کسانی هستند که از بحران  زنان  با این وجود،.  دهندمیرا زنان انجام  
.  کنندمیشوند و همیشه نسبت به مردان در ازای کار برابر دستمزد کمتری دریافت  متضرر می

نابرابریبا ای در حال توسعه  ها بر اقتصاد به ویژه اقتصاد کشورهای  ن حال، مبارزه علیه این 
ه به  (. با توج1394، به نقل از کشاورز،  2015  1ل )صندوق بین المللی پوتاثیر خواهد گذاشت  

در  ویژه  به  گزاره  این  پیشنهاد  اهمیت  ایران  نظیر  توسعه  حال  در  ؛  شودمیکشورهای 
بیشتر زنان در بازارکار فراهم  گردد؛ بسترهای ]فرهنگی و    زیرساختارها برای جذب هرچه 

فراهم گردد؛ کاهش  ای[ برای آموزش هر چه بیشتر زنان در مقاطع مختلف تحصیلی سرمایه
نابرابری  رفع  امکانات  و  افزایش  زن؛  به  نگاه  و  جنسیتی  راههای  و  زنان  اندازی  آموزشی 

  قیزنان از طر ین یآفراز کار  تهای سواد آموزی برای زنان ساکن مناطق محروم؛ حمایبرنامه
 .  باشدمیو غیره   توسط دولت یجانب  یهاتیحما  ریسا و مهی ب فی وام، تخف یاعطا

  ی فعل  ت ی صنعت و دانشگاه است. در وضع  ان ی م  یبخش ضعف تعامالت   ن ی در ا  گریمسئله د
آموزش ز  ینظام  حت  یادیفاصله  دارد  صنعت  ح   یبا  رساله  ثی از  پژوهش ها  انجام    یها و 

از    ش یجامعه است که ب  یفعل  یازهای کاربرد و نامرتبط با نیها ب غالب پژوهش   زی ن  یدانشگاه 
به    ین ی. کارآفرابدییکشور ضرورت م  یازهای ها با نپژوهش   یسازو شبکه  یوندزنی پ  زی همه چ 
پ  گریمانند د مستلزم  و    ین یوجود فرهنگ کارآفر  ری نظ  یهاستهیبا  ش ی مسائل  در  در جامعه 

  ی تیحما  یهاسمی و مقررات، مکان  ن ی ها، قوان ساخت  ریاصالح ز  ازمندی ن  بنابراین است.  شگاه  دان
  ی ضمن خدمت برا   ی هاها و آموزشارائه دوره  گری د  یشنهادی . نکته پهستیم  هابخش   گریو د
  ی ندهایآموزش در کنار توجه به فرا تی با توجه به نقش و اهم انسانی یروی ن ی بازده ش یافزا

ن نگهداشت  و  توانمندساز   یانسان  یروی جذب  ااست  یانسان  یروی ن  یمتخصص جهت    نی. 
  ی اعضا  ران،ی معلمان، فراگ  یانمندساز]تو  یآموزش  هاینظامد در سطح  توانمیها هم  دوره

  ی هاها ]آموزشها و سازمان[ و هم در سطح بنگاهیدانشگاه   رانیکارکنان و مد  ،یعلم  ئتیه
توسعه  و    یی به بهبود کاراکه  [ باشد  رهی سازمان و غ  یانسان  یرو ی ن  ی ضمن خدمت، توانمندساز

پشودمیمنتج    آموزشی  هاینظام  انسانیسرمایه مستمر   یاست ی س  یشنهادهای .  تعامل  برای 
صنعت و    یهامسئله  یبندفهرست  یدر دانشگاه برا  یدفاتر  جادی شامل؛ ا  ها با صنایعدانشگاه

 
1. FMI 
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)از طر  ازی ن ب   قیکشور  اخت   نیا  یرونی ارتباطات  دانشگاه  ار ی دفتر( و در  قرار دادن؛    ی جامعه 
  ی هادهیاز ا  تیحما  ،یپژوهش  یهاافتهی  یسازیتجار  یبرا  یاز سازوکارها   تیو حما  استقرار

جلسات مرتب با صاحبان   یها به سمت بازار؛ برگزارو سوق دادن آن انیدانشجو انی بندانش 
تطب   عیصنا ن  قی و  با  پژوهش  و  افزاآن  یازهای آموزش  به    ش یها؛    ی پژوهش  یهاافتهیاعتماد 

دانشگاه به طور    یهاییگذاران بخش صنعت؛ اجاره داراهیدر سرما  زهی انگ  جادیا  یدانشگاه برا
خصوص بخش  به  پژوهش یموقت  انجام  پ   یها؛  محور؛  ک  ییجویتقاضا  فارغ    تیف یمدام 

با دولت    یزنیساله(؛ را  5)  یزمانبازه  کیبعد از    انیو کارفرما  عیاز صنا  یدانشگاه   النیالتحص
،  یدانشگاه  ی فناور یهاپروژه  گذاریسرمایهدر    ک ی از رس  ی کردن و خطرات ناش مهی ب  یراب

 شود. می
مسئله مهمی   عالیآموزشآموزان پیش از ورود به نظام عدم وجود هدایت نظامند دانش 

آمو نظام  در  که  مواجهاست  زیادی  مشکالت  با  ایران  تحص است.  زشی  رشته    ی ل ی انتخاب 
  عیی کشور و تض  یسبب افت علم  یل ی دارد چراکه انتخاب نادرست رشته تحص  یفراوان   تمی اه

  ی و اجتماع   یآموز نسبت به مسائل فرددانش   یزگی انگ یو ب  یتفاوت یو ب  یانسان  ،یمنابع اقتصاد
و    یمهندس   انیسوم دانشجو  کی  اطالعات موجودبر اساس    (. 1389  ،یآباد  عی )شف   شودمی
دانشجو  40 تحص  یپزشک  انیدرصد  رشته  به  ا  یل ی کشور    ت یهدابه   1ندارند  یخود عالقه 

قبل از ورود به در نظام آموزش و پرورش ما چندان    یلی تحص  هیدر پا  انیدانشجو  یلی تحص
  آموزان، دانش   و هدر رفت عمر  یت ینارضا  عالوه برمدت  نددر بل  این مسئله  شودمین  یتوجه

. با  شودمی  یکار ندهیو آ  لینامناسب در زمان تحص   رات ی و تاث  ی اری ها بس یسبب بروز ناهجار
در    انیکه دانشجو  دندی رس   جهینت   ن یبه اخود    یهاافتهیپژوهش پژوهشگران در    اتی ادب  یبررس

  ، ی)بحران  ستندی برخوردار ن  دخو   یلی و عالقه به رشته تحص   یکاف   زهی از انگ  رانیا  یهادانشگاه
شکرباغان1384 پیشنهاد    (.1391  ،ی؛  متناسب؛  شودمیبنابراین  در با  تقاضا  و  عرضه    سازی 
  ی لی تحص   یو دادن دورنما  قینظر، تشو  دیتجدکار؛  ای تحصیلی متناظر با شرایط بازار ه رشته

  ق ی)از طر  یبسترها  جادیو ا  رستانی در دوره دب  یاو حرفه  یفن  یهاآموزان در رشتهبه دانش 
سو منجر به    کیکه از    لی پس از فراغت از تحص   یی زا( جهت اشتغالیمال  ی هاوام و کمک

 یانسان  یروی ن  گر،ید  یسواز  و    شودمی  عالیآموزش  یورود برا  یبرا  انی کاهش تراکم متقاض 
مسئله   ن یا .کنندمیعمال به اقتصاد کشور کمک و گردد یم  ن ی کشور تام  یمتخصص خدمات 

 
 293848کد خبر  ،یهمشهر 1



 81 /..                                                         .تاملی انتقادی بر تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزش عمومی

 

هز صرف  مستلزم  تجهنهیاول  و  کارگاه   زی ها  افزار  ،یامکانات  افزار  یسخت  نرم   ی و 
  ی ا هتر در رابطه با رشتهبتمث   تی ذهن  جادی ، دوم اباشدمی  ی احرفه  یها و مراکز فنهنرستان

به سا  یاحرفه  یفن  و   یفن  یهارشته  کنندمیچراکه داوطلبان تصور  است.  ها  رشته  رینسبت 
 . کمتر برخوردار است یاز وجه اجتماع ها ای و هنرستانحرفه

انتقاد بهز  یخوانش  بخش  و  :  یفرد  یست ی در  بهداشتی  و  سیاسی  اجتماعی،  بهزیستی 
  که در وضعیت فعلی نظام آموزشی رفاهی افراد همه در گرو نظام آموزشی کارآمد است  

آوردهتوانمین  ایران این  آورد. چد  ارمغان  به  افراد  برای  را  دانش ها  اغلب  ن  آموختگاراکه 
یابند  میشغل نامرتبط با رشته تحصیلی خود را    شوند و یادانشگاهی یا جذب بازار کار نمی

ایجاد   سرخوردگی  احساس  فرد  در  تنها  نه  دری  شودمیکه  آموزش  به  بلکه  نیز  شده  افت 
کشور    مالیمنابعها به معنای هدر رفت  . همه این شودمیبازدهی با توجه به شغل نامرتبط منتج ن

المللی و کمبودهای  عادالنه بین های نا قرار گرفتن در تحریمو  با توجه به شرایط فعلی کشور 
اصالح نظام    یعنیهای پیشین  بخش مستلزم اصالح در بخش اصالح این    .باشدمیشدید مالی  

 دیلذا با است ستمی در قالب اکوس  یاستگذاری س ریی ، تغی، فرهنگی اقتصاد ،یاست ی س  ،یآموزش
فرجام چندان  منفرد  اصالحات  توجه شود  پ  ی به مجموعه عوامل  این    ندارد.  یدر  انجام  با 

 شود. در ابعاد گوناگون محقق میآموزشی  هاینظامتغییرات بهزیستی فرد از طریق 
انتقادی   بخش  خوانش  کالن(در  )منافع  ظرفیت:  پیامدی  آموزش    هاینظام  ارتقاء 

کننده اثر    بازگوی پژوهشی  ها پیامدهای درخور توجهی را برای کشورها در پی دارد. یافته
[ بر ابعاد گوناگون توسعه از جمله توسعه اجتماعی  عالیآموزشآموزشی ]به ویژه    هاینظام

دالی،  2018،  1)مارجیسنون  و  )اقبال  اقتصادی  توسعه  )رئوفی،  2014(،  فرهنگی  توسعه   ،)
ایران در وضعیت فعلی به    نظام آموزشی.  باشدمی (  2015،  2( و توسعه سیاسی )پرسون1374

اثر دلیل  شکل  به  مطلوب  و  غیره ا-سیاستی ناکارآمدی  حکمرانی،  ضعف  بخش  و  جرایی 
  از این رو،   گوناگون به نحوی بایسته فراهم سازد.  در ابعادرا  سازی توسعه نتوانسته است زمینه

ساختارهای   در  بازاندیشی  نیازمند  هرچیزی  از  گوناگون    هاینظامبیش  ابعاد  در  آموزش 
. در صورت  استشدهباب به تفضیل پیشنهاداتی ارائه  این  های پیشین در  در قسمتهستیم.  

به بسیاری از اهداف و   توانمیسازی نظام آموزشی عمومی و عالی کارآمد  اصالح و پیاده

 
1. Marginson 

2. Persson 
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های تدوین شده در اسناد باالدستی دست یافت و توسعه را در معنای واقعی آن برای سیاست
با ایجاد جامعه دموکراتیک، برابر و مشارکت جو از طریق    ر این کشور محقق ساخت. عالوه ب

کند  تر جامعه ایجاد میبرای خانوار از اقشار ضعیف  الیعآموزشتحرک اجتماعی که نظام  
دانش می آزاد  آموخت توان  نوآور،  مسئولیتگانی  افقاندیش،  با  فکرپذیر  جهانی  های  ی 

 پرورش داد. 
های آموزشی  ه غالب روشامروز: کارآمد یآموزش  هاینظامدر بخش خوانش انتقادی 

آموزشی )عمومی و عالی( مدرس محور، فاقد مشارکت و تقویت تفکر انتقادی با    هاینظام
موجود و    یآموزش سنت  یها در روش  ریی با تغ   .استمغفولیت فناوری اطالعاتی و ارتباطی  

آموزش به سمت  آموزشرشتهبین   یهاحرکت  دورهای  ای،  راه  رسانه  از  طریق  از  های  و 
اطالعات،    یبر فناور   دی در مدرسه و دانشگاه با تاک  سیتدر  ی هاروش  یساز، متنوعاجتماعی

  د ی با تاک  و تیمی  یارشته  انی م  قاتی جامعه، گسترش تحق  ازی ساختن دروس متناظر با ن   یکابرد
به نظام آموزشی    توانمی  النی از فارغ التحص   یت یحما  یجامعه، استقرار سازکارها  یازهای بر ن

یافت. دست  سبب کارآمد  دوره  یات ی عمل  بدین  ارائه  و  دروس  به    یکارورز  یهاکردن 
با گنجاندن نقش    یآموزش  یهادر محتوا و برنامه  ریی تغی؛  دروس تئور   یبه جا  انیدانشجو

در    انیدانشجو  یابیکار  یبرا   یمراکز  جادیا؛  اجتماعی  ی هارسانهو    یارتباط   یهاشبکه
آموزشدانشگاه به  توجه  حرفه؛  و  فنی  ب  یم ی کارت  یسازنهینهادای؛  های  در    ایرشته  ن ی و 

  ی بستر آزاد   ی سازفراهم؛  انیو هم دانشجو  یعلم  ت ی هئ  یاعضادر بین  آموزش و پژوهش هم  
و به خطر افتادن    یبدون برخورد قانون   ی به عنوان حق جامعه دانشگاه   یشیاندو دگر  یعلم
؛  لگری نقاد و تحل  انیپرورش دانشجو؛  دانشجویان  یل ی و تحص  اعضای هیئت علمی   یشغل   ت ی امن 

ارز  یدرون  یابیارز  مستمرانجام   از آن  ارزش  یسازنهی )نهاد  ی رونی ب  ی ابیو پس    ی اب ی فرهنگ 
و  انهفناورهای  توانمندی  یبروز رسان  یبرا   یهادوره  یبرگزار؛  (تی فی ک  دی اسات   یبرا  ژهیبه 

اطالعات در    یفناور   زی و تجه   یبازساز؛  ریی ها در برابر تغ بردن مقاوت آن  ن یاز ب  جهتتر  مسن 
 . شودمیپیشنهاد  هادانشگاهمدارس و 

 گیرینتیجه بحث و 
است. به عبارتی  ن پیوند خوردهبدون شک رونق و شکوفایی هر نظامی به سیستم آموزشی آ

یافتههیچ جامعه توسعه  نمیی  پیدا  نهادهای آموزشی، راهبر  ای  و  شود که در آن آموزش 
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همکاران،   و  )میالنی  نباشند  تحلیلی1395توسعه  پرداخت  و  ساخت  بنابراین،  انتقادی  -(. 
نظام مسائل  زمینهپیرامون  آموزشی  ژرفهای  در  های  بازاندیشی  و  بازکاوی  برای  را  تری 

مینظام میسر  آموزشی  آشوبهای  مهمترین  از  یکی  نظامسازد.  جهان،  های  آموزشی  های 
پیدایش چنین وضعیتی  بیاست.  به وجود آمدههای مالی  بحران پایش و ارزیابی  گمان، در 

در    پژوهش این  در  .  یابدمیها ضروری  های آموزشی برای بهبود عملکرد آنعملکرد واحد
آموزشی با رویکرد کیفی پرداخته شد. در بخش    هاینظامر  دو بخش به تحلیل هزینه فایده د 

نخست با استفاده از روش کیفی و راهبرد فراترکیب به تحلیل محتوای مطالعات انجام شده 
مقاله به   30 در این قلمرو پرداخته شده که پس از تلخیص و خوانش منابع مختلف در نهایت 

یافتهشکل استقرایی تحلیل محتوا شدند ای.  شامل؛    هی مقوله اول  ریز  5ن بخش در قالب  های 
مد  یحکمران اجتماعیامدی پ  ،یفرد  یست یبهز  ،ییاجرا-یت یریخوب،    های نظام(،  ی)منافع 
نرم،   یسازتی خوب در بردارنده؛ ظرف  یمقوله حکمران  ریکارآمد استخراج شد. ز  یآموزش

کارآمد  یاستگذاری س نظام    یاستگذاری س سازی  بهینه،  کالن  زعالیآموزشدر  مقوله    ری؛ 
توسعه    ،عالیدر آموزش  یت یریمد  یینوگرااثرگذار،    یالمدر بردارنده نظام  ،ییاجرا-یت یریمد

مد  انسانیسرمایه زدولتی  اثربخش   تیری و  بهز  یفرد  یست یبهز  رمقولهی،   یست یدربردارنده؛ 
 یامدی پ  رمقوله یافراد؛ ز  یو رفاه   ی بهداشت   ی ست یافراد و بهز  ی اسی س   ی ست یافراد، بهز  یاجتماع 

ارتقاء  دربردارنده؛  کالن(  علم  ،یت یریمد  ظرفیت  )منافع  در   توسعهو    ی رشد  و  جانبه  همه 
 ی ریپذتی شامل آموزش و پژوهش موثر و مسئول   ،ینظام آموزش  یمقوله، کارآمد  ریز  ن یآخر

در بخش   آمده  بدست  یهادر بخش دوم، بر اساس یافته  شد.  یم  یآموزش   هاینظام  یاجتماع 
آموزشی ایران )عمومی و عالی(    های نظامروش مرور انتقادی وضعیت  از  فراترکیب با استفاده  

  فعلی   . سپس راهکارهای برای برون رفت از وضعیتهای پنجگانه تحلیل شدساس مولفهبر ا
 ارائه شد.  ایران عالیآموزشبرای نظام 

 منابع 
( محمد  چهره،  خوش  ندا؛  مقدم،  پرورش  1396ابراهیمی  و  آموزش  تطبیقی  بررسی   .)
 .15-1، 51، مجله راهبرد توسعهکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 
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(. ارزیابی بازدهی مورد انتظار  1392اسدبیگی، محمد؛ نادری، ابوالقاسم و انتظاری، یعقوب )
،  68،  عالیپژوهش و برنامه ریزی در آموزشفصلنامه  دانشجویان از تحصیالت تکمیلی.  

172- 198 . 
( ایران.  1374افشاری، زهرا  در  تربیت  و  تعلیم  بازدهی  نرخ  علوم (.  ای  رشته  میان  فصلنامه 

 . 10-1، 13، انسانی دانشگاه الزهراء 
بر دریافتی1377افشاری، زهرا ) اثر تحصیالت عالی، تجربه  های شاغالن )بخش  (. بررسی 

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی خصوصی و دولتی( در ایران با استفاده از مدل مینسر.  
 .78-59، 17، عالیدر آموزش

( فاطمه  حیدری،  و  شادی  روحانی،  یعقوب؛  کالن  1392انتظاری،  اقتصاد  بازدهی   .)
ایران.  شآموز برنامه ریزی در آموزشعالی در کشور  و  پژوهش  ، 72،  عالیفصلنامه 

25-50 . 
(. بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش: بر  1393آل عمران، رویا؛ آل عمران، سیدعلی )

دوفصلنامه مطالعات برنامه  نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف )رهیافت پنل دیتا(.  
 .21-12، (6) 13، ریزی آموزشی

( محمدرضا  قاسمی،  و  جواد  میرمحمدصادقی،  ندا؛  رو،  تاثیر  1394باریک  تحلیل   .)
-1390های  عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه در سالآموزش

 ، دبی: امارات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی. 1396
دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل    ی لی تحص  زشی (. مطالعه انگ1384محمد )  ،یبحران

 . 115-104،  22 ،رازی دانشگاه ش  یو انسان یمجله علوم اجتماع همبسته با آن. 
های آموزش رسمی بر  (. بررسی تاثیر نقش و تاثیر هزینه1381تاری، فتح اهلل؛ چیلر، نسرین )

، 11،  رانهای اقتصادی ایپژوهش (.  1377-1342های )رشد اقتصاد در ایران طی سال
95-114 . 

( فرخنده  عاملی،  اجتماعی  1382جبل  و  فردی  داخلی  اقتصادی  بازده  نرخ  تعیین   .)
دورهسرمایه در  تکمیلی.  گذاری  تحصیالت  در های  ریزی  برنامه  و  پژوهش  فصلنامه 

 . 102-75، 30، عالیآموزش
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اجتماعی    (. تعیین نرخ بازدهی اقتصادی فردی و1387جبل عاملی، فرخنده؛ بی ریا؛ سهیال )
دورهسرمایه در  اعضای  گذاری  دستمزد  افزایش  به  توجه  با  تکمیلی  تحصیالت  های 

 . 148-137، 5، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامهیئت علمی. 
( همکاران  و  ابوالفضل  مشکانی،  هزینه1390جنتی  تاثیر  بررسی  بر (.  آموزش  های 

فصلنامه  تعادل عمومی قابل محاسبه.  انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی سرمایه
 . 130-103، 5،  تحقیقات مدل سازی اقتصادی

( حسین  کریمی،  و  محمد  زاهدی،  رام؛  نرخ1378راتی،  و  توسعه  سطح  بازدهی  (.  های 
 . 179-149،  43،  فصلنامه برنامه و بودجههای چندکشور.  تحصیالت برآوردهایی از داده

  نانه یو استقرار اثربخش استعداد کارآفر  نیی تع  یارائه الگو (.  1396راشکی، مریم و همکاران )
 .278-259، 2، ریه توسعه کارآفرینینش. بیفراترک کردیبا رو

(. ارزیابی نرخ بازده آموزش در ایران 1392رامشی، رقیه؛ نادری، ابوالقاسم و نامی، کلثوم )
دو فصلنامه مطالعات  بر حسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان.  

 . 31-11، 5، دوره سوم، برنامه ریزی آموزشی
حاجب  ،یرزم تاث 1395)الناز    ، یمحمدجواد؛  اقتصادآموزش  ری (.  رشد  بر  زنان    یعالی 

  ، یاقتصاد  یمدلساز  قات یفصلنامه تحق.  قایمنتخب عضو اپک و شمال آفر  یکشورها
24 ،175-200 . 

)  ، یرئوف فرهنگ1374محمد  توسعه  و  دانشگاه  برنامه.  ی(.  و  پژوهش  در    یزیرفصلنامه 
 .28-1، (2) 2 ، یعالآموزش

( مورین  وودهال،  جرج؛  توسعه(.  1372ساخارپولوس،  برای  پریدخت  آموزش  ترجمه   .
 .395-347، وحیدی و حمید سهرابی، نشر: سازمان برنامه و بودجه

- 72،  45،  تحقیقات اقتصادیهای آموزشی.  گذاری(. بازدهی سرمایه1371سبحانی، حسن )
103 . 

(. تحلیل هزینه فایده آموزش پزشکی در ایران 1386سبحانی، حسن؛ چنگی آشتیانی، علی )
بهداشتی درمانی تهران(.   پزشکی و خدمات  اطالعات  )مطالعه موردی دانشگاه علوم 

 . 225-214، 239، اقتصادی -سیاسی
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(. طراحی  1396سبزی پور، امیر؛ فرج اللهی مهران؛ سرمدی، محمدرضا و غفاری، هادی )
، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیعالی.  دلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزشم
3 ،45-68 . 

.  های انتخاب شغلراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه (.  1393شفیع آبادی، عبداهلل )
 تهران: انتشارات رشد 

از   کیزی ف ارشد یدوره کارشناس  درسیبرنامه یابی(. ارز1391اشرف السادات ) ، یشکرباغان
 : زنجان وری. شهررانیا کیزی کنفزانس آموزش ف نی زدهم ی . سانیدانشجو دگاهید

( علیرضا  کشاورزی،  و  محمدحسین  صبحیه،  حسین؛  فایده  1386صادقی،  هزینه  تحلیل   .)
ثابت آموزشی(.  آموزش )مراکز  ایران  فنی و حرفه ای در  پژوهش های  های  فصلنامه 

 . 118-101، 2، اقتصادی 
،  مجله دانشور رفتارعالی.  توسعه آموزش  ینظر  یهادگاهی(. د1383)  می عمران، ابراه   یصالح

5 ،55-68 . 
عالی بر (. اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آموزش1382طیبی، سیدکمیل؛ اربابیان، شیرین )
 .22-1، 16، های اقتصادی ایرانپژوهش عرضه صادرات صنعتی ایران. 

(. بازدهی آموزش در ایران: کاربردی  1396علمی، زهرا؛ نیک بین، طاهره و موتمنی، مانی )
،  22،  مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانانلی.  های شبه پاز کوهورت سنی و روش داده

145-170 . 
(. اثر آموزش بر درآمد افراد  1382عملی، زهرا؛ کریمی پتانلر، سعید و کسرایی، کامران )

مدل  روش  از  استفاده  با  ایران  در  سال  شهری  در  چندسطحی  تحقیقات  .  1382های 
 . 272-249، 74، اقتصادی 

(. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در  1394ن، میثم )کشاورز حداد، غالمرضا؛ نوراشرف الدی
 . 1016-998  (4)  50، تحقیقات اقتصادی مناظق شهری ایران: روش رگرسیون چندک.  

مطالعه زم1394)  جهی خد  کشاورز، م  یهانهی(.  به آموزش  یدسترس   انی شکاف  و  زنان  عالی 
 .12-1، (1) 4 ،یو فرهنگ یفصلنامه مطالعات توسعه اجتماع حضور آنان در بازار کار. 

( احمد  مان  ی لی تحل(.  1397کیخا،  پاراداحکومت  فستی بر  در  نظام    یحکمران  میها 
در  .  عالیآموزش سیاستگذاری  کنفرانس  دومین  مقاالت  مجموعه  در  شده  چاپ 
 های صدا و سیما لن همایش ، تهران: ساعالیآموزش
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(. برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران با استفاده از  1390گسکری، ریحانه؛ میتسری، مالیکا )
 . 136-119، (3) 1، فصلنامه اقتصاد کاربردیگسترش مدل فدر. 

،  مجله راهبرد توسعه(. مقایسه بازده آموزش و تجربه در ایران و چین.  1391لشکری، محمد )
31 ،5-38 . 

(. بررسی تاثیر به کارگیری  1388الماسی، مجتبی؛ سهیلی، کیومرث و سپهبان قره بابا، اصغر )
،  (4)9،  های اقتصادیفصلنامه پژوهش عالی بر رشد اقتصادی.  دانش آموختگان آموزش

220-223 . 
شناسی ارتباط بین  (. آسیب1396مالکپور لپری، کامران؛ دالور، علی و غیاثی ندوشن، سعید )

دانشگاه و  انسانی.  صنایع  علوم  حوزه  پژوهش های  مدیریت  فصلنامه  و  رهبری  های 
 .15-1، (11) 3، آموزشی

ر  مورد انتظا  یبازده اقتصاد(.  1397معینی، مریم؛ صبوری، مسیح و محمدی خشویی، زهرا )
مجله  ی.  و دوره تخصص پزشک  یعموم  یدوره پزشک  لی از تحص   یپزشک   انیدانشجو

 . 18-1، 18، ایرانی آموزش در علوم پزشکی
( زینب  پیروزراهی،  ابوالقاسم؛  تحصیالت  1396مهدوی،  خصوصی  بازده  نرخ  ارزیابی   .)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در  های چندسطحی.  تکمیلی در ایران با استفاده از مدل
 .45-22، (4) 23، آموزشی

(. برآورد و ارزیابی اقتصادی نرخ بازدهی تحصیالت در شهر تهران و  1395مهربانی، وحید )
بین مردان و زنان.   ارزشیابی آموزشیمقایسه آن  اندازه گیری و  -87،  13،  مطالعات 

108 . 
عالی در گروه علوم  (. تحلیل هزینه فایده آموزش1396میرزائی حسن؛ پاشازاده بهنامی، لیال )

 .25-1، 17های راهبردی و کالن، فصلنامه سیاستانسانی. 
(. استقالل دانشگاه و رابطه آن با 1395والفضل )میالنی، امید؛ حسنی، محمد و قاسم زاده، اب

عالی.   آموزشی  سیستم  در  دانشگاه  خدمات  کیفیت  تضمین  و  فصلنامه  پاسخگویی 
 .167-141، (7) 2، های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش 

گذاری آموزشی برای مشاغل تخصصی  (. ارزیابی نرخ بازده سرمایه1389نادری، ابوالقاسم )
 .27-1، 23، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین یران. و بازرگانی در ا
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عالی بر رشد اقتصادی در  (. ارزیابی آثار آموزش عمومی و آموزش1394نادری، ابوالقاسم )
 . 100-69، 124، فصلنامه تعلیم و تربیت ایران. 

 . تهران: انتشارات یسطرون اقتصاد آموزش(. 1394نادری، ابوالقاسم )
  ل ی تحص   ی هامتوسط سال  یانسانی بر مبنا سرمایه  ن ی(. تخم1384شهاب )  ، یسی مسعود؛ نف  ،یلی ن

 . 22-1، 25 ،رانیا یاقتصاد یهاپژوهش (. 1379-1345) رانیا یکار برا یروی ن
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