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  انساني  ةسرماي ةنگاهي به نقش آموزش در توسع
  

   *جعفر حسيني سيد

  فرد علي طاهري
  

  ∗1چكيده
ــاء مهــارت ــايي آمــوزش از طريــق ارتق ــا، توان ــا و  ه ه

انساني در  هاي فردي منجر به انباشت سرماية يشايستگ
آزادي فـرد را بـه وسـيله     ةشود و دامن فرد و جامعه مي
بـراي تبيـين   . دهـد  هاي او توسعه مي افزايش توانمندي

انساني دو رويكرد عمده وجـود   ةتأثير آموزش بر سرماي
در رويكـرد  . وري و رويكـرد قـابليتي   رويكرد بهره: دارد
وري نيـروي   افزايش بهرهتنها وري هدف از آموزش  بهره

ش، ارتقـاء  كار است اما در رويكـرد قـابليتي بـه آمـوز    
وري نيروي انساني از نتـايج ميـاني اسـت و آنچـه      بهره

ارتقـاء فرهنگـي و اجتمـاعي    ، بيشتر حائز اهميت است
المللـي  از سوي ديگر در نظام بين. ناشي از آموزش است

نوين تقسيم كار، آموزش نقـش محـوري را در تقسـيم    
كشورهاي جهان دارا اسـت و كشـورهايي كـه از نظـام     

اند با اسـتفاده  ري برخوردارند توانستهتآموزشي مطلوب
بنيان از رشد اقتصـادي  باال و دانشفناوري از توليدات با 

دو كشـور  ة بر اين اساس تجرب. پايداري برخوردار گردند
ژاپن و چين در خصوص آموزش و نظام آموزشـي مـرور   

توان نتيجه گرفت كه طراحي نظام آموزشي مي. شود مي
يـافتگي هـر كشـور و    همناسب پيش شرط اصلي توسع

  . حركت كشور در مسير كشورهاي جهان اول خواهد بود
  

انساني، رويكرد قـابليتي،   ةآموزش، سرماي: ها كليد واژه
  . وري، نظام تقسيم كار رويكرد بهره

  
                                                                            

  : دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد، پست الكترونيكي.  ∗
seyedjafarhoseini@yahoo.com 

  مقدمه  -1
ي عمومي براي ها يكي از ابعاد مهم در طراحي سياست

آموزش  ةانساني پرداختن به مقول رشد اقتصادي و توسعة
 ةهاي مختلفي بر رشد و توسع آموزش با مكانيسم. است

ترين مكانيزم تأثير آموزش  برخي مهم. گذارد اقتصادي اثر مي
هاي تحقيق و  بر رشد اقتصادي را از طريق افزايش فعاليت

). 23و  14(دانند  و نوآوري ميفناوري توسعه، پيشرفت 
بر رشد ترين مكانيزم تأثير آموزش  مهم ،اي ديگر دسته

 ةافراد در يك جامع. دانند زاي آموزش مي اقتصادي را آثار برون
هاي  تحصيل كرده با زندگي و كار در كنار يكديگر، مهارت

بخش .  )21و  17(دهند  كاري و اجتماعي خود را افزايش مي
 ةقابل توجهي از نويسندگان نيز آموزش را موجب ارتقاء سرماي

يق تأثير آموزش بر رشد اقتصادي اند و از اين طر انساني دانسته
اين از آن رو است ). 25و  16،18، 10، 4(اند  را بررسي كرده

اقتصادي به  ةانساني در رشد و توسع ةكه نقش محوري سرماي
ميالدي  1990 ةزا در ده هاي رشد درون مدل ةويژه با توسع

  . بيش از گذشته برجسته شده است
المللي جديد تقسيم كار  از سوي ديگر دانش در نظام بين

توان ادعا كرد نيز، نقش اصلي را ايفا كرده است و به جرأت مي
يافته و جهان دوم در ميزان توليد  كه تفاوت كشورهاي توسعه

بر اين . دانش آنها است و نه توليدات صنعتي يا كشاورزي آنها
اساس، بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي صنعتي سابق با 

و خدمات، توليد  2باالفناوري ليد كاالهاي با حركت به سمت تو
كاالهاي صنعتي و مصرفي سابق را به كشورهاي در حال 

ليكن . كشورهاي شرق آسيا واگذار كردندبه خصوص توسعه 
طور كه در ادامه نيز مشخص خواهد شد  در اين ميان همان

گذاري كشور ژاپن با استفاده از نظام آموزشي مناسب و سرمايه
ر نيروي انساني خود توانست اين تقسيم كار اساسي د

                                                                            
2. High Tech 
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المللي را به نفع خود تغيير دهد و خود را در گروه   بين
 فناوريكشورهاي جهان اول قرار دهد و به توليد كاالهاي با 

در خصوص كشور . باال و در يك كالم توليد دانش پرداخت
چين نيز آموزش در تغيير نظام اقتصادي كشور از سيستم 

يزي متمركز به سمت نظام بازار نقش حياتي را ايفا ربرنامه
بررسي رويكردهاي اساسي و اصلي موجود بنابراين . كرده است

هاي دو كشور ژاپن  تجربهانساني و مروري بر  ةدر بحث سرماي
  .استاي برخوردار العاده و چين از اهميت فوق

مقاله ابتدا در بخش دوم رويكردها و  ةبر اين اساس در ادام
. شود انساني مرور مي ةآموزش و سرماي نةها در زمي ديدگاه

 ةدو كشور چين و ژاپن در زمين ةسپس در بخش سوم تجرب
گيري  بندي و نتيجه در نهايت نيز جمع. شود آموزش بررسي مي

 .گيرد صورت مي
  

  ها رويكردها و ديدگاه -2
انساني اولين بار توسط يكي از اقتصاددانان  ةتئوري سرماي

مطرح ميالدي  1963در سال  1دانشگاه شيكاگو به نام شولتز
انساني يك مفهوم كامالً شناخته شده در  ةامروزه سرماي. شد

، 2انساني ةبر اساس تئوري سرماي. هاي اقتصادي است تئوري
وري  آموزش نقش اساسي در افزايش مهارت و ارتقاء بهره

از آنجا كه مهارت و دانش موجب افزايش . وي كار داردنير
توان بازگشت اقتصادي سطوح مختلف  شود مي وري مي بهره

 ةدر حالي كه رابط. آموزش و انواع مختلف آن را  محاسبه كرد
ميان آموزش و رشد اقتصادي به صورت كلي مثبت است اما 

جود اگر آموزش را به سطوح مختلف تقسيم كنيم ابهاماتي به و
توان به روشني تفاوت سطوح مختلف آموزش بر  آيد و نمي مي

  . رشد اقتصادي را تبيين كرد
تأثير سطوح مختلف آموزش را بر رشد  3سلف و گرابوسكي

اقتصادي در ژاپن، قبل و بعد از جنگ جهاني دوم بررسي 
آموزش قبل و بعد  ةگيرند كه سطوح اولي آنها نتيجه مي. كردند

اما اثر سطوح مياني . تصادي اثر مثبت دارداز جنگ بر رشد اق
صورت تصادفي است و روند مثبت مداوم ه و باالتر بر اقتصاد، ب

اي نشان  در مقاله 4برمپنگ، پاديسون و ميتكو. )26( ندارد

                                                                            
1. Schultz 
2. Human Capital Theory 
3. Self & Grabowski 
4.Brempong, Paddison, Mitiku  

اي به خصوص   آموزش تأثير عمده ةدادند كه تنها سطوح اولي
در كشورهاي كمتر توسعه يافته بر رشد اقتصادي خواهد 

اي كه بر  در مطالعه 5همچنين استيونس و ويل. )12(شتدا
گرفتند كه بازگشت  روي كشورهاي مختلف انجام دادند نتيجه

آنها . اقتصادي سطوح باالتر آموزش كمتر از سطوح پايين است
آموزش را به سه سطح ابتدايي، مياني و باال تقسيم كردند و 

 15درصد،  23نشان دادند كه بازگشت سرمايه به ترتيب 
اي  در مطالعهنيز  6آزارنت). 27(درصد خواهد بود 10درصد و 

گذاري بخش  وري، سرمايه آثار آموزش رايگان دولتي را بر بهره
انساني در سطوح  ةخصوصي در آموزش و انباشت سرماي

او نشان داد كه اثر آموزش رايگان . مختلف توسعه بررسي كرد
اقتصادي  ةختلف توسعانساني در شرايط م ةبر انباشت سرماي

اقتصادي، آموزش رايگان  ةتوسع ةدر مراحل اولي. متفاوت است
انجامد و منجر به رشد اقتصادي  انساني مي ةبه افزايش سرماي

 ةكه سرماي اما در سطوح باالي توسعه يافتگي از آنجا. شود مي
 انسانيية انساني در سطح بااليي قرار دارد اثر آموزش بر سرما

  . )4(دياب كاهش مي
گذاري در سرمايه انساني به سه دليل صورت  سرمايهاصوالً 

  :گيرد مي
دانش كسب و انباشته شده نسل قبل به نسل جديد  -الف

  .انتقال يابد
بايست بياموزد كه چگونه از دانش  نسل جديد مي -ب

به اين منظور . بگيرد  موجود براي توليد محصوالت جديد بهره
يندهاي جديد توليد و اد، فرضروري است با محصوالت جدي

  .خدمات اجتماعي گوناگون آشنا شود
يندهاي جديد اهاي نو، فر ايده ةمردم به توسعه و ارائ -ج

هاي جديد از طريق يك رويكرد خالق  توليد، توليدات و روش
  ).5(تشويق شوند 

انساني دو رويكرد  ةبراي تبيين تأثير آموزش بر سرماي
در . 8و رويكرد قابليتي 7وري رويكرد بهره: عمده وجود دارد

ناشي از تركيب  ،هاي آموزشي خروجي ؛وري رويكرد بهره
كيفيت : هاي آموزشي عبارتند از نهاده. هاي آموزشي است نهاده

و  آموزش، توانايي طبيعي، امكانات آموزشي محل تحصيل

                                                                            
5. Stevens and Weale 
6 . Azarnert 
7. Productive Approach 
8. Capability Approach 
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 كنندة ها تعيين تركيب اين نهاده. رها با يكديگ ارتباط اين نهاده
در . انساني در سطح عمومي و تخصصي استية انباشت سرما

ها در  انساني بر اساس امتحانات و آزمون ةاين رويكرد سرماي
وري در زمان اشتغال  طول تحصيل و بر اساس درآمد و بهره

انساني در اين رويكرد معادل  ةسرماي. شود سنجيده مي
ها و رفتار فرد در يك سيستم اقتصادي است  وري فعاليت بهره

گذاري در آموزش عموماً خصوصي و شخصي  و بازگشت سرمايه
در اين ديدگاه ارزش ذاتي و منافع . شود در نظر گرفته مي

  ).16(اجتماعي آموزش از اهميت كمتري برخوردار است 
طور جدي با آزادي فردي ه رويكرد قابليتي، آموزش را ب

در اين ديدگاه، منافع آموزش چند بعدي در  .داند مرتبط مي
در اين . وري نخواهد بود شود و محدود به بهره نظر گرفته مي

گيري  رويكرد نتايج آموزش با دسترسي به آزادي اندازه
. هاي انساني خواهد انجاميد اين آزادي به بروز قابليت. شود مي

است و وري انساني از نتايج مياني آموزش  در اين رويكرد بهره
آنچه بيشتر حائز اهميت است ارتقاء فرهنگي و اجتماعي ناشي 

بنابراين در رويكرد قابليتي، ارزش آموزش . از آموزش است
ها و نظاير  دستمزدها، آزمون(هاي نهادي  اي از ارزش مجموعه

و ) هاي فردي دسترسي به رفاه و آزادي( 1هاي ذاتي ، ارزش)آن
ط اجتماعي و دسترسي به ايجاد ارتبا( 2هاي موقعيتي ارزش

معناست كه به آن اين . است) هاي مناسب و امثال آن موقعيت
انساني و آثار آن بر  ةيند توسعاتشريح ، طراحي و انعكاس فر

هاي  هاي اجتماعي و آزادي هنجارهاي اجتماعي و نابرابري
كننده  وسيله درآمد و موقعيت كاري فرد گمراهه بتنها شخصي 

  ).16(است 
  

  ري بر تجربه ساير كشورهامرو -3
يكي از نتايج بارز انقالب صنعتي تغيير نظام تقسيم كار 

المللي و تقسيم دنيا به دو گروه كشورهاي جهان اول و  بين
به بر اين اساس كشورهايي نظير انگلستان و . جهان دوم بود

آن ساير كشورهاي صنعتي بلوك غرب كه به توليد دنبال 
پرداختند در گروه كشورهاي جهان اول و كاالهاي صنعتي مي

ساير كشورهاي دنيا كه ويژگي بارز آنها توليد كاالهاي مواد 
اوليه و محصوالت كشاورزي بود در گروه كشورهاي جهان دوم 

                                                                            
1. Intrinsic Value 
2. Positional Values 

اما بعد از جنگ جهاني دوم و همزمان با . قرار گرفتند
المللي نظير بين ةگيري ترتيبات نهادي جديد در عرص شكل

المللي پول، بانك ترميم و توسعه كه بعدها به صندوق بين
بانك جهاني معروف گرديد و در نهايت سازمان تجارت جهاني 
اين تقسيم كار دچار تغيير گرديد و كشورهاي صنعتي سابق 

باال و خدمات فني و مهندسي روي فناوري به توليد كاالهاي با 
متوسط هاي ساده و آوردند و توليد كاالهاي صنعتي با فناوري

مرتبط با  هاي هو همچنين وابسته به منابع طبيعي نظير كارخان
هاي فلزي و غير فلزي را به كشورهاي در حال توسعه به كاني

ويژه كشورهاي شرق آسيا واگذار كردند و نوع جديدي از 
به عبارت بهتر صنايعي . المللي به وجود آمدتقسيم كار بين
اي، يي، صنايع هسته، صنايع فضافناوري نانونظير صنايع 

هاي ارتباطات در اختيار كشورهاي صنايع ارتباطات و فناوري
جهان اول قرار گرفت و كشورهاي جهان دوم به توليد 
كاالهايي نظير كفش، منسوجات، سيمان و نظاير آن 

از سوي ديگر كشورهاي صنعتي سابق با . )1(پرداختند
ظام برتون گسترش بازارهاي مالي به ويژه پس از فروپاشي ن

، در عمل هاي بزرگ چند مليتي و تأسيس شركت 3وودز
داري مالي جديد تغيير  داري صنعتي سابق را به سرمايه سرمايه
و به جاي توليد مصنوعات ساده در كشورهاي خود به  ،دادند

به خصوص توليد اين كاالها در كشورهاي در حال توسعه 
با تنها كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا پرداختند و خود 

اي چند مليتي در ه گسترش بازارهاي مالي و تأسيس شركت
فوق به توليد دانش و انباشت  ةكشورهاي در حال توسع

به عبارت بهتر منابع اين كشورها به . انساني پرداختند يةسرما
بنيان  شسابق به سمت توليد كاالهاي دان جاي توليد كاالهاي

بنيان و توليد دانش  ، و مفاهيمي نظير اقتصاد دانشسوق يافت
در اين ميان كشور ژاپن با . المللي به وجود آمدبين ةدر عرص

خود در  ةالعاد هاي فوق گذاري درك شرايط فوق و با سياست
علمي مناسب توانست از گروه ة انساني و ترسيم نقش ةسرماي

گروه كشورهاي جهان اول كشورهاي جهان دوم به راحتي به 
 ةتغيير مكان دهد و خود را در گروه كشورهاي توليدكنند

 ةوظيفدر عمل باال قرار دهد و  فناوريبنيان و با  كاالهاي دانش
 ةتوليد كاالهاي صنعتي سابق را به كشورهاي در حال توسع

شايد بتوان به . جديد نظير مالزي، چين و هند واگذار نمايد
                                                                            
3. Bretton Woods 
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 ةدهند نشان 7ه نهادي نظير گروه ن كرد كراحتي بيا
 ةنمايند 20كشورهاي عضو جهان اول و نهادي همانند گروه 

ترين كشورهاي جهان دوم و يا كشورهاي جهان اول و مهم
رهبران جهان دوم نظير چين، هند، اندونزي، برزيل و تركيه 

تمام تالش كشورهاي جهان دوم نيز اين است كه به . است
بودن خود را به كشورهاي ديگري  جهان دوم ةنحوي وظيف

واگذار نمايند و خود در گروه كشورهاي جهان اول قرار گيرند 
كه در اين راه . پيشرفته بپردازندفناوري و به توليد كاالهاي با 

انساني و  ةسرماي ةاين مسئله توجه به مقول ةموتور محرك
با توجه به . استهاي علمي شهروندان اين كشورها  توانايي
هايي كه براي حضور  شرايط و سياستاز ب فوق فارغ مطال

توجه  ،المللي الزم و ضروري است فعال در نظام تقسيم كار بين
انساني و  ةدو كشور ژاپن و چين در بحث سرماي ةبه تجرب

فناورانة پيامد آن بهبود وضعيت به يقين انباشت سرمايه كه 
باال و فناوري كشورها و حركت به سمت توليد كاالهاي با 

زيرا كه  .بنيان خواهد بود از اهميت برخوردار خواهد بود دانش
نظران نقش آموزش و نظام  به اعتقاد بسياري از صاحب

اقتصادي  ةانساني و در نتيجه توسع ةآموزشي در ارتقاء سرماي
ژاپن و حركت چين در جهت قرار گرفتن در گروه كشورهاي 

شرايط برخوردار  جهان اول از اهميت بيشتري نسبت به ساير
به عبارت بهتر اگر درصدد آن هستيم كه مصداق روشني . است

انساني را ارائه دهيم اين  ةاقتصادي بر مبناي توسعة از توسع
در اين . مطلوبي خواهد بود نةدو كشور به خصوص ژاپن گزي

تر نظام آموزشي ژاپن نقش اين نظام در  بخش با بررسي دقيق
همچنين با . گردد تصار بيان مياقتصادي ژاپن به اخ ةتوسع

مروري بر نظام آموزشي چين ، به نقش آموزش در موفقيت 
ريزي شده به اقتصاد  اقتصاد برنامه ةاين كشور در گذار از دور

هاي  فناوريهاي اين كشور براي انتقال  بازار آزاد و تالش
  . گردد محور اشاره مي دانش

  ژاپن -3-1
 ةكر سطح از درصد 3/0 داشتن با ژاپن، ريالجزا مجمع

 3/2و  )است كشاورزي مناسب آندرصد  17تنها  كه( زمين
-بهره از گيري  بهره با است توانسته جهاني، جمعيت از درصد
 از رصدد 24 از خود، بيش مولد انساني نيروي مطلوب وري
هاي اخير در  سال  طي. دهد اختصاص خود به را جهاني توليد

 و تحقيق مولد، نسبت جمعيت سرانه، توليد چون هاييشاخص

 در را دوم جهان يا اول ةرتب جهاني، بازارهاي در نفوذ و توسعه
 در آمريكا، يا آلمان كنار پيشروترين كشورهاي جهان يعني

  .)2(دارد  دست
در انباشت رسمي و غير رسمي  اي طوالني ژاپن تاريخچه

آموزش در ژاپن به دو بخش  ةتاريخچ. انساني دارد ةسرماي
اما مجموع . شود آموزش رسمي و آموزش غيررسمي تقسيم مي

  :گردد تاريخي زير تقسيم مي رةاين دو بخش به سه دو
  2)1868-1600( 1توكوگاوا)الف
  )1938-1868( قبل از جنگ جهاني دوم)ب
  )تا كنون 1945(بعد از جنگ جهاني دوم )ج

هاي انساني را مهارت نيروي كار، مهارت ةسرماي ،3ناكامورا
هاي كارآفريني و توانايي خالقيت در كنار مديريتي، مهارت

بر اين . داندهاي فيزيكي نظير سالمت و قدرت ميويژگي
ژاپن به صورت  ةانساني اولي ةاي از سرماياساس بخش عمده

البته متأسفانه . توكوگاوا شكل گرفته است ةرسمي در دورغير
در خالل اين . عات دقيقي از آن دوران در دسترس نيستاطال

خارج از (رسمي به صورت غيربه طور عمده ها دوره اين مهارت
 4يند يادگيري در حين كارافر لةو به وسي) محيط مدرسه

 . شده استمنتقل مي
هاي غير اين آموزش ةبر اساس تحقيقات انجام شده عمد

ارهاي روستايي، تكامل بازة رسمي در روستاها از طريق توسع
دادن به كشاورزان در مديريت روستا   كنترل جمعيت، و قدرت
 ةاعتقاد اقتصاددانان توسع به ).20(انجام پذيرفته است 

توكوگاما نقش به سزايي در رشد  ةهاي غيررسمي دور آموزش
. قبل از جنگ جهاني دوم داشته است ةاقتصادي ژاپن در دور

ين صورت كه محيطي كه در اين دروه شكل گرفت باعث ه اب
و  ،كشاورزي گرديد ةدر حوزبه خصوص رشد اقتصادي ژاپن 

هاي ترين و مولدترين بخشخود به يكي از پيشرفته ةدر دور
  ).3(كشاورزي جهان تبديل شد 

هاي رسمي آموزش 1)1868(5بازسازي ميجي ةبعد از دور
. ندن مدرن به عهده گرفتاي در ساختن ژاپكننده نقش تعيين

                                                                            
1. Tokugawa 

هاي خاندان توكوگـاوا  حكومتي فئودالي در ژاپن بود كه به دست ژنرال ،توكوگاوا .2
  .شودادو نيز نام برده مي ةاز اين دوران به نام دور. شداداره مي

3. Nakamura 
4. Learning by doing 
5. Meiji Restoration 
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سيستم بازسازي ميجي واكنشي به حمالت نيروهاي خارجي 
منقرض گرديد و يك  2توكوگاما شوگونيت ةسلسل. به ژاپن بود

. اليگارشي فردي قدرت سياسي را در ژاپن به دست گرفت
هدف اصلي اين بازسازي و اصالحات، ساختن يك ارتش قوي 

منظور براي رسيدن به اين  ينه اب. بر اساس اقتصادي قوي بود
يك سري اصالحات اي از  مجموعههدف نخبگان سياسي جديد 

هاي  فناوريورود . سياسي، اقتصادي و اجتماعي را انجام دادند
نظام آموزشي ژاپن در اين دوره  ةجديد به ژاپن متأثر از توسع

قانون  ،1872بر اين اساس دولت ژاپن در سال ). 26( بود
مدارس ، 1886را مطرح كرد و در سال  3مدارس سيستمي

مدارس ابتدايي دو بخش مجزا . ابتدايي جديد معرفي شدند
و مدارس ابتدايي 4مدارس ابتدايي معمولي، داشتند
ابتدايي باالتر  ةتر اين است كه دورمهم ةنكت. 5)دبيرستان(باالتر

چندگانه بود كه بر اساس جنسيت و  ةيك دور) دبيرستان(
در اين دوره . شد بندي ميختلفي تقسيمتخصص به سطوح م

شدند و تحصيل وارد دانشگاه مي ةمعموالً افراد كمي براي ادام
دبيرستان به تحصيالت خود  ةپس از پايان دوربه طور عمده 

ابتدايي معمولي  ةهمچنين مواد درسي دور. دادندخاتمه مي
  .ها يكسان بودژاپني ةباالتر كامالً براي هم ةبرخالف دور

ظام آموزشي ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم و اشغال ژاپن ن
توسط نيروهاي آمريكايي دچار تغييرات اساسي گرديد و بر 

بر اساس قانون ). 26(هاي آمريكايي تنظيم گرديد  اساس مدل
سه  ةدوره دبيرستان به دو دور ،1947مصوب  6اساسي آموزش

ة سه سالة تقسيم گرديد كه دور 8دوم ةو سه سال 7اول ةسال
هاي فني و همچنين آموزش. اجباري بود ةاول يك دور

 نكتة). 11(ها قرار داده شد اي نيز در كنار  اين آموزش حرفه
مهم اين است كه ژاپن در طراحي نظام آموزشي خود بر اساس 

ها  هاي آمريكايي كه بعد از جنگ جهاني دوم رهبري ابداعمدل

                                                                            
اي از رويـدادها بـود كـه بـه دگرگـوني عظـيم سياسـي و        بازسازي ميجي زنجيره. 1

دوم قـرن   ةتجديد حيات ميجي انقالبـي بـود كـه در نيمـ    . اجتماعي ژاپن منجر شد
هاي هاي تكنيكي غربي با ارزشنوزدهم در ژاپن رخ داد و هدف آن تركيب پيشرفت

  .بيني استميجي به معناي قانون روشنة واژ. سنتي ژاپن بود
2.Tokugawa shogunate 
3. School System Rule 
4. Ordinary primary school 
5. Higher primary Schools 
6.School fundamental Law 
3.Junior high school 
8. Senior high school 

به دنبال تنها دار بود،  ي عهدهالملل بين ةرا در عرصها  و اختراع
بلكه سعي در  استفاده از . ها نبود طي روش مورد نظر آمريكايي

به . اين شيوه جهت خروج از گروه كشورهاي جهان دوم داشت
صنعتي ژاپن بعد  ةترين راهبرد توسع عبارت بهتر هر چند مهم

اشغال اين كشور توسط اياالت  ةاز جنگ جهاني دوم به واسط
بوده است اما اين كشور با شناخت دقيق  9هبرد تقليدرا ةمتحد

المللي سعي كرد با الگوگيري مناسب از خود از تقسيم كار بين
هاي در دوره به خصوصنظام آموزشي اياالت متحده 

 ةترين اركان توسع دبيرستاني و آموزش عالي كه از مهم
شد خود را به سرعت به توليد بنيان آمريكا شناخته مي دانش

  .هاي پيشرفته وارد نمايد  ة فناوريمحور و توسع االهاي دانشك
در اين ميان نتايج تحقيقات متعددي نيز مدعاي ما را 

هاي تحقيقات نشان داده است كه آموزش. استكرده ثابت 
قبل از جنگ جهاني دوم اثر قابل  ةدر دوربه خصوص ابتدايي 

اقتصادي ژاپن و افزايش درآمد سرانه و  ةتوجهي بر توسع
ليكن . هاي بعدي داشته استفيزيكي در دوره ةانباشت سرماي

 ةهاي دبيرستاني و دانشگاهي بر توسعاثرگذاري آموزش ةعمد
اقتصادي ژاپن مربوط به نظام آموزشي بعد از جنگ جهاني 

 .)26(دوم بوده است 
وده است هاي اخير به قدري مشهود باين تأثير طي سال
هاي اخير ژاپن را پيشرو در اقتصاد كه بسياري طي سال

هر چند مزاياي متعددي را ). 13(كنند محور قلمداد مي دانش
كه منجر به مشاهده كرد توان در نظام آموزشي اين كشور  مي

ترين اما مهم ،انساني شده است ةاين حجم از انباشت سرماي
فتن اقتصاد اين كشور ركن اين نظام آموزشي كه باعث قرار گر

روز در گروه كشورهاي جهان اول گرديد افزايش رقابت جهت ب
به عبارت بهتر براي آنكه يك كشور بتواند از يك . خالقيت بود
فناوري باال سوق محض به سمت توليد كاالهاي با  ةتقليدكنند

روز خالقيت در هاي بترين ركن آن وجود زمينه داده شود مهم
اين مسئله باعث شده است كه رقابت در ). 13(اين كشور است 

بين نيروي كار در ژاپن افزايش قابل توجهي يابد و تالش براي 
هاي وري از طريق كسب دانشكسب مهارت و افزايش بهره

اين مسئله نقش بسيار . رسمي و در حين كار افزايش يابد
هاي صنايع مهمي در افزايش كارايي و كاهش سريع هزينه

از ديگر . هاي ساير كشورها داشته استقابت با بنگاهژاپن در ر
                                                                            
9. Imitation Strategy  
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ش مهمي در تقويت هاي نظام آموزشي ژاپن كه نقويژگي
در بخش صنعت داشته است اقتصاد اين كشور به خصوص 

بهبود كيفيت نظام آموزشي ژاپن همراه با تغيير شرايط جهاني 
اي هاي پايهبه طور مثال طي ساليان اخير، آموزش. بوده است

ة ر نظام آموزشي ژاپن متناسب با حركت اين كشور در زمرد
باال كاهش يافته است و فناوري محور و با  اقتصادهاي دانش

در مدارس ژاپن افزايش يافته است  هگرايان كل هاي آموزش
هاي مديريت در كسب و كار و بر اين اساس آموزش). 13(

  . افته استآموزان افزايش يمديريت بازار توليدات، در بين دانش
  چين -3-2

تواند نقش به سزايي در يكي از مواقعي كه آموزش مي
هايي است كه هدف  توسعه انساني داشته باشد مربوط به دوره

ريزي متمركز به نظام بازار كشورها انتقال از يك نظام برنامه
كشور چين بسيار حايز اهميت  ةدر اين ميان تجرب. آزاد است

ريزي كه انتقال از نظام برنامه بر اين اساس هنگامي . است
پذيرد تغييرات سريعي در بازار  متمركز به نظام بازار صورت مي

هاي  فناورياين تغييرات شامل ورود . دهدكسب و كار رخ مي
جايي ه جديد توليدي به بازار، افزايش نيازهاي شغلي، جاب

اي، توليد كاالهاي جديد براي پر كردن بازار و حرفهنيروهاي 
اين تغييرات يقيناً مهارت، . اصالحات مديريتي خواهد بود

توليدي را نياز ندارد و  هاي گذشتةهاي شيوهدانش و ويژگي
  . نيازمند مهارت و دانش جديدي است

هاي ها براي پر كردن اين خأل مهارتي بايد از روشبنگاه
نيروي انساني متخصص استفاده  ةربيت و توسعمتعددي براي ت

براي همچنين افراد شاغل نيز بايستي از انواع آموزش . كنند
به عبارت بهتر ضعف . هاي خود استفاده كنندافزايش توانايي

اقتصادي و  ةيند توسعادر تربيت نيروي انساني متخصص فر
زاد را ريزي متمركز به دوران اقتصاد بازار آ گذر از دوران برنامه
تجديد از در كشور چين با استفاده . كنددچار اختالل مي

ساختار اساسي در نظام آموزشي اين دوران گذار به خوبي 
از سوي ديگر بايد دانست كه بنا بر مشكالت . انجام پذيرفت
چين كه برگرفته از دوران سياه كمونيستي مائو  ةسنتي جامع

ي كار فقير خود و بود، دولت چين با توجه به حجم عظيم نيرو
اقتصادي  ةذخاير ارزي تقريباً نزديك به صفر، مجبور به توسع

ترين مزيت اقتصادي اين كشور يعني نيروي كار بر مبناي مهم
هاي اخير دولت چين با توجه به حجم ليكن طي سال. بود

هزار ميلياردي اين كشور تالش  2ذخاير ارزي بيش از 
بنيان و توليدات دانشاي را براي حركت به سمت گسترده

هاي پارك ةباال داشته است كه توسعفناوري توليد كاالهاي با 
هاي علم و فناوري و حضور فعال دانشجويان چيني در دانشگاه

اما  .بوده استها  اقدامترين اين المللي از مهممعتبر بين
براي خروج اين كشور تنها نظام آموزشي چين  ةتغييرات اولي
ريزي متمركز و حركت به سمت نظام بازار آزاد هاز نظام برنام

  .طراحي شده بود
در تجديد ساختار نظام آموزشي چين كه بعد از انقالب 

رخ داد، براي كارگران و افراد جوياي  1شيائوپنگ ،1979سال 
، 2كار چهار نوع فرصت آموزش مهيا گرديد، آموزش رسمي

و يادگيري در  4، آموزش بزرگساالن3آموزش در حين كار
  .5هاي تجربيكالج
حكومت چين ابتدا ساختار آموزشي خود را با تأكيد بر  

در تجديد . صورت اساسي دگرگون ساخته دوران دبيرستان ب
آموزش اجباري عمومي براي  ةنه سال ةار جديد يك دورساخت

 ةكه شش سال اول آن آموزش دور. همگان معين گرديد
دبيرستان  ةابتدايي و سه سال بعدي آموزش سطح پايين دور

باالتر دبيرستان همراه با  ةبعدي، دور ةسه سال ةدور. است
دو يا سه  ةسپس يك دور. اي استهاي فني و حرفهآموزش

در سطوح . هاي تجربي مشخص گرديدادگيري در كالجي ةسال
چهارساله دانشگاه و  ةبعدي نظام آموزشي جديد چين، دور

هاي مختلف دانشگاهي نيز تعبيه هاي تخصصي در رشتهدوره
  . شده است

هاي  برگزاري دورهبراي مراكز آموزشي تعدادي از همچنين 
اختار نظام افراد در تجديد س آموزش بزرگساالن مرتبط با شغل

قابل توجه اين است كه  ةنكت. آموزشي چين ايجاد شد
دبيرستان در سه بخش كامالً  ةاي دور هاي فني و حرفهآموزش

توانند به هركدام از اين سه بخش مجزا موجود است و افراد مي
هاي فني نيروي كار كه مهارت )الف: كه تمايل دارند وارد شوند

هاي فني آموزش )شود، بوزارت كار آموزش داده مي ةبه وسيل
نظام آموزشي مدارس تعليم  ةاي كه به وسيلآكادميك مدرسه

                                                                            
1. Deng Xiaoping 
2. Formal schooling 
3. On- the- job training  
4. Adult educational 
5. Experiential Learning College 
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هاي مختلف فني و مدارس تخصصي در رشته) شود، جداده مي
كشور چين، كه به در  هاي مربوطخانه اي در وزارتحرفه

  . پردازندتر ميهاي تخصصي آموزش
هاي به بعد، كشور چين آموزش 1985بنابراين از سال 

آموزان  درصد از دانش 50اي را براي بيش از فني و حرفه
 5/16بيش از  ،1995در سال ). 8(مدارس دبيرستان قرار داد 

آموز در مقطع عالي دبيرستان در چين، حدود  ميليون دانش
اي مشغول به هاي فني و حرفهدرصد در قسمت آموزش 57

  ).30(تحصيل بودند 
هايي از چين كه امروزه قطب صنعتي و تجاري يالتدر ا

هاي حين انجام كار بيشتر مورد اين كشور هستند آموزش
 4/60به طور مثال در ايالت شانگهاي حدود . توجه قرار گرفت

اين . ها برخوردار گرديدنداين نوع آموزشاز كارگران  درصد
طور  تحصيلي افراد به ةها فارغ از سن، جنسيت و سابقآموزش

هاي اقتصادي در اختيار همگان قرار گسترده توسط بنگاه
ها و قابل توجه اين است كه مديران شركت ةنكت. گرفت مي

 ةو دوراند  ها بيشتر برخوردار بودهاز اين آموزش ها هكارخان
  . تر بوده استآموزش آنها طوالني

كارگران براي شركت در اين مراكز كسب  انگيزة
هاي قبلي خود كه حاال بقا در شغلبراي هاي الزم  صالحيت

توليد گرديده بود و همچنين  ةدچار تغييرات اساسي در شيو
به عبارت بهتر ايجاد رقابت . هاي شغلي جديد بودكسب فرصت

در توليد و وجود نيروي كار فراوان در اين كشور خود اين 
هاي جديد ايجاد كسب مهارتبراي انگيزه را براي كارگران 

  . ودكرده ب
ترين اين اصالحات آموزشي، چين يكي از موفق جةدر نتي

به . اقتصادي طي ساليان اخير بوده است ةكشورها در توسع
اخير ة طوري كه ميانگين رشد اقتصادي اين كشور طي سه ده

ترين بعد اصالح نظام اما مهم. درصد بوده است 9-8بين 
تري هاي اخير از توجه بيشآموزشي اين كشور كه طي سال

هاي علم و فناوري در صنايع ايجاد پارك ،برخوردار بوده است
باال است كه از نتايج ارزشمند آن، جذب نخبگان فناوري با 

صنايع با فناوري باال در اين كشور  ةتوسعبه منظور خارجي 
و صنعتگران چيني پژوهشگران ها به  براي انتقال اين فناوري

د دو ميليون و پانصد به طور مثال در ميان حدو. بوده است
ها بيش از يك سوم آن تحصيالت هزار نفر شاغل در اين پارك

نفر آنان از نخبگان  5600اند كه بيش از دانشگاهي داشته
درصد  24دهد كه بيش از برآوردها نشان مي. اندخارجي بوده

درصد از صادرات چين  20از توليدات صنعتي چين و حدود 
سترش اين مناطق در چين بوده طي ساليان اخير ناشي از گ

آمارهاي منتشر شده در خصوص درآمدهاي اين كشور . است
در طي ساليان اخير به راحتي گواه درك چين از نظام تقسيم 

 هاي آموزشالمللي و حركت اين كشور در سياستكار بين
به طور مثال . بنيان بوده است عالي براي توليد كاالهاي دانش

هايي نظير صنايع درآمد اين كشور در بخشطي ساليان اخير 
IT  درصد در سال برخوردار بوده است  42از رشدي معادل

ميليوني  200جمعيت بيش از  ةبه واسطاين وجود با اما  .)31(
توان انتظار داشت كه چين به زودي بسيار فقير اين كشور نمي

  ).9( بتواند از گروه كشورهاي جهان دوم خارج شود
  

  گيري نتيجه -4
مختلف بر رشد اقتصادي تأثير هاي  با روشآموزش 

، فناوريآموزش با ايجاد اقتصاد مقياس، پيشرفت . گذارد مي
هاي ديگر موجب رشد  افزايش تحقيق و توسعه و روش

از سوي ديگر بعد از انقالب صنعتي آموزش . گردد اقتصادي مي
و المللي بينانساني مبناي تقسيمات كار در عرصة  ةو سرماي

قرار گرفتن كشورها در گروه كشورهاي جهان اول و يا جهان 
  . دوم بوده است

آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفت نقش آموزش در 
در اين زمينه دو . انساني فرد و جامعه بود ةارتقاء سرماي

 ةسرماي. وري و رويكرد قابليتي رويكرد بهره :رديكرد وجود دارد
وري اعمال و رفتار فرد  وري معادل بهرهانساني در رويكرد بهره

گذاري در  در يك سيستم اقتصادي است و بازگشت سرمايه
خصوصي و شخصي در نظر گرفته به طور كلي، آموزش 

وري نيروي انساني از  در رويكرد قابليتي افزايش بهره. شود مي
نتايج مياني آموزش است و آنچه بيشتر حائز اهميت است 

  .تماعي ناشي از آموزش استارتقاء فرهنگي و اج
نقش  ةدهند آموزش نشان ةكشور ژاپن در زمين ةتجرب

آموزش و سيستم آموزشي مناسب در قرار دادن يك كشور در 
بر اين اساس . المللي استموقعيتي برتر در تقسيم كار بين

بعد از به خصوص هاي دبيرستان و دانشگاهي   آموزش در دوره
شي اين كشور متأثر از نظام جنگ جهاني دوم كه نظام آموز
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آموزشي آمريكا به عنوان رهبر ابداعات واختراعات جهان، بوده 
اقتصادي اين كشور داشته  ةاست تأثير قابل توجهي بر توسع

  . است
بنابراين طراحي يك نظام آموزشي متناسب با شرايط   

تواند نقش بسيار مهمي  فرهنگي، اقتصادي و فني هر كشور مي
ادي كشور و قرار گرفتن در موقعيتي مناسب اقتص ةدر توسع
اي كه در اين ميان نكته. المللي داشته باشدهاي بيندر عرصه

حايز اهميت است اين كه كشور ما در دوران انقالب صنعتي به 
شرايط سياسي و اجتماعي آن دوران از مراكز علمي  طةواس

كشورهاي جهان  ةجهان به دور بود و به طور طبيعي در حلق
ليكن در حال حاضر كه تا . وم و توسعه نيافته قرار گرفتد

هاي تاريخي از پيش روي كشور حدود زيادي آن محدوديت
برداشته شده است طراحي يك نظام آموزشي مناسب كه 

هاي افراد را ها و تواناييروز خالقيت و ارتقا مهارتهاي بزمينه
در كشور انساني الزم  ةمهيا سازد و منجر به انباشت سرماي

نيافتگي و  گردد تنها راه خروج كشور از مدارهاي توسعه
  . يافتگي است رسيدن به مرز توسعه
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