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 آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

 1محسن نظرزاده زارع

 2ابوالقاسم نادری

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهراندانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان. 1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانریزی آموزشی، دانشکده روان.دانشیار گروه مدیریت و برنامه2

 

 

 چكيده

و تربیت سرمایه انسانی متخصص و تحقیق و توسعه را  کشورها داردآموزش عالی نقش معناداری در توسعه  ویژهآموزش، به

، هدف بنابراینشمار آورد. و توسعه اقتصادی در هر کشوری به های اصلی آموزش عالی در ارتباط با رشدعنوان رسالتتوان بهمی

به این  رسیدنبرای  از این مقاله، بررسی نقش آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی متخصص است.

ند. اهشده مرتبط با موضوع موردبحث، استفاده کردهای انجاممقصود، پژوهشگران از روش تحلیل اسنادی برای بررسی پژوهش

 رشد اثر را بر انسانی بیشترین سرمایه شاخص محور،دانایی اقتصاد هایشاخص میان از دهد کهنتایج این بررسی نشان می

بین  این و از سوی دیگر، هماهنگی کمی بین نظام آموزش عالی و تحوالت نظام اشتغال وجود داشته و در اقتصادی داشته است

 سرمایه از طریق کاهش انباشت مغزها فرار، همچنین. بازار کار تناسب کمتری داشته است های علوم انسانی با نیازهایرشته

 شده است.منجر  مبدأ اقتصادی کشورهای به کند شدن رشد انسانی،

  . آموزش عالی، سرمایه انسانی متخصص، اقتصاد دانایی، رشد اقتصادی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 که باور هستند این بر اقتصاددانان بیشتر امروزه

 انسانی عامل هایسرمایه در گذاریکمبود سرمایه

 در کشورهای اقتصادی رشد سطح پایین بودن اصلی

 تا و است توسعه حال کشورهای در ویژهمختلف، به

 دانش، سطح از گیریبهره با کشورها زمانی که این

و  بازدهی ارتقاءندهند، را ای خودهای حرفهمهارت

 باقی نازلی سطح در هاسرمایه آن و نیروی کار کارایی

 هایهزینه و با کندیبه  اقتصادی و رشد ماند خواهد

 گفت توانمی واقع در پذیرد.صورت میی ترسنگین

 خواهند مولد بیشتر تنها زمانی فیزیکی هایسرمایه

باشد  انسانی هسرمای مقادیر الزم دارای کشور که شد

 طورکلیو به هامهارت ها،تخصص ها،آموزش شامل که

یابی به این سرمایه دست .[1] است کار کیفیت نیروی

بین  این در با آموزش.شود مگر نمی میسرانسانی 

عنوان یکی از متولیان تربیت نظام آموزش عالی به

ای را متخصص در هر کشور، نقش ویژه نیروی انسانی

 کند.ایفا می

با اهمیت مهم و  یدر حقیقت آموزش عالی بخش

بسیار وسیعی در دیگر  که دارای حوزه اثرگذاری

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادها و بخش

آموزش نظام  ،در همه جوامعسیاسی جامعه است. 

ایه تربیت تخصصی افراد، سرم طرف بایک  عالی از

و از  سازدها آماده میرا در همه بخش انسانی جامعه

ها و پتانسیل فکری انسان با رشد توانایی ،طرف دیگر

 .[2]شود سبب توسعه مرزهای دانش بشری می

 را داخلی رشد منابع ،اقتصادی رشد هاینظریه در

 هاآن از اغلب که کنندتقسیم می اصلی دسته دو به

 نقش بر یکی شود.می یاد داخلی رشد موتور عنوانبه

 آن پایه که دارد فراوانی تأکید فناوری پیشرفت

 آثار با همراه دیگری بر رشد .است توسعه و پژوهش

 فیزیکی و انسانی سرمایه انباشت با خارجی که مثبت

 گذاریسرمایه آن پایه که دارد تأکید ،است مرتبط

سرمایه انسانی  ،طور که بیان شدهمان .[3] است

شود منابع رشد اقتصادی محسوب می عنوان یکی ازبه

. سرمایه رودکار میبهمحدود و وسیع  مفهومدو  در که

معنای تغییر در کیفیت محدود به فهومانسانی در م

نیروی کار در ازای تغییر در سطح تحصیل و تجربه 

بوده و در مفهوم وسیع به دانش و موجودی آن در 

های جوییشود که با ایجاد صرفهمی تهگفاقتصاد 

بر  ،وری عوامل تولیدخارجی در تولید و رشد بهره

 .[4]گذارد رشد اقتصادی تأثیر می

به سخن دیگر، کیفیت و ترکیب مطلوب نیروی 

های ترین نهادهز مهمانسانی ماهر و متخصص، یکی ا

اقتصادی است. پس در  کننده رشد و توسعهتعیین

عنصر دانایی و آگاهی استوار است،  اقتصادی که بر

عامل اصلی برتری جوامع، تخصص، تبحر و دانش 

نیروی انسانی فرهیخته و متخصص است که در قالب 

 .[2]است  شدهتشکیل سرمایه انسانی بررسی 

الزمۀ بحث در مورد جایگاه آموزش عالی در 

اقتصاد دانایی آشنایی با مفهوم اقتصاد دانایی یا 

 ست.اقتصاد دانش ا

 «اقتصاد دانش»یا  «ییدانا اقتصاد» اصطالح

 ،1دراکر پیتر توسط 1191بار در سال  نخستین

 هاینظریه و اقتصاد مدیریت، حوزه اتریشی نویسنده

عصر »هایش با عنوان کتاب یکی از در ،سازمان

اما این اصطالح به چه  ،[5] شدمطرح « انقطاع

 ،2سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نظر ازمعناست. 

 بر مستقیم طوربه که است اقتصادی ،اقتصاد دانایی

 .است اطالعات و دانش مصرف و توزیع تولید، مبنای

 ایجاد اصلی رشد، محرك دانش ،دانایی اقتصاد در

 بر .ستا هافعالیت رشته تمامی در اشتغال و ثروت

 تعداد به تنها انایید اقتصاد ،تعریف این مبنای

 پیشرفته بسیار فناوری بر مبتنی صنایع محدودی

                                                                                    
1 Drucker 

2 The Organization for Economic Cooperation and 

Development 
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 تمامی اقتصاد نوع در این بلکه، نیست وابسته

 هستند دانش متکی به نوعیبه اقتصادی هایفعالیت

توزیع  و تولید تنها دانایی اقتصاد تأکید بنابراین. [9]

 کارگیریبه مهم نکته بلکه نیست، دانش و اطالعات

 انواع کارگیریبه مؤثر و استفاده یعنی است؛ هاآن

 اقتصادی. هایفعالیت در تمام دانش مختلف

در  را دانش سهم تولیدات، در دانش کارگیریبه

 از برخی دلیل همین به برد.می باالتر تولیدات

 دانایی را اقتصاد دهند کهمی ترجیح اقتصاددانان

 در دانش سهم که چرا بنامند، وزن بدون اقتصاد

تولید  عوامل دیگر سهم از بیش مراتببه  افزودهارزش

 .[7است ]

 انقالب است. دانایی انقالب دانایی نتیجه اقتصاد

 ناشی دانش کاربرد و تولید، انتشار چرخه از یزدانایی ن

 کشاورزی، و صنعتی انقالب دو در کهدرحالی شود.می

 بود، طبیعی منابع و آالتماشین بر اقتصاد تکیه اصلی

 و ظرفیت مولد به اقتصاد حرکت پویایی و هامروز

 از نتیجه در دارد. بستگی انسان ذهن خالق

 است آن جدید اقتصادی، الگوی این مهم هایویژگی

 معنا این به است؛ دانایی و دانش آن اصلی نهاده که

 طوربه پیش هایدوره با مقایسه در دانش وزن که

  .[8است ] یافتهافزایش  ایمالحظه قابل

 رشد بر دانایی تأثیرگذاری با توجه به اینکه دامنه

 بنابراین رابطه ،است گسترده و وسیع توسعه، بسیار و

 کهای است گونهبه اقتصادی رشد و دانایی بین توسعه

 تولید باالتر دارای دانایی شاخص سطح با کشورهایی

 غیرخطی صورترابطه به این .هستند سرانه بیشتری

دانایی،  شاخص با افزایش میزان که ایگونهبه است؛

 .[1گیرد ]می شتاب سرانه تولید رشد

اثر اقتصاد دانایی رشد  نخستینپس باید گفت، 

که دانایی کاالیی تقریباً عمومی  اقتصادی است؛ چرا

و توسعه  پژوهش نتیجه آموزش، که درشود تلقی می

ایی، دانشود. ایجاد می ،گذاریو دیگر اشکال سرمایه

های نهادی، قابلیت رقابت را که ناشی از ظرفیت

و وابستگی افزایش  ،سازمانی و سرمایه انسانی است

اقتصاد به منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی را کاهش 

 .[4دهد ]می

آموزش عالی نقش  ویژهعلم به اینکه، آموزش به با

 بنابراین ،[11دارد ]معناداری در توسعه کشورها 

دهی از عناصر کلیدی در شکل پژوهش آموزش عالی و

ای که بسیاری از گونهبه محیط جهانی هستند، به

را در  و پژوهش آموزش عالی رشد به رو نقش کشورها

 انداقتصاد دانایی شناسایی کرده گسترش جهانی

[11].  

عنوان آموزش عالی به ویژهبهآموزش 

که  شوندمحسوب میبلندمدتی  هایگذاریسرمایه

 .بود محور ناپایدار خواهداقتصاد دانایی هابدون آن

از طریق آموزش در دانایی اقتصاد  نکهیا با توجه به

سرمایه انسانی عنصری ؛ بنابراین شودمیافراد ایجاد 

بسیار اساسی و ارزشمند در اقتصاد دانایی محسوب 

منظور ایجاد سرمایه انسانی مناسب، بهپس شود. می

و توسعه ضروری  پژوهشگذاری در آموزش، سرمایه

نقش آموزش عالی در راهبرد  در این میان، .است

 ،، کلیدی و محوری استاییتوسعه مبتنی بر دان

یعنی،  ،دو رسالت اصلی خودی که از طریق اگونهبه

سرمایه انسانی متخصص )تربیت سرمایه انسانی 

، دانایی اقتصاد تحقق به و توسعه پژوهش( و باکیفیت

 .[7] کندکمک می

که در این مقاله، تمرکز ما بر تربیت  آنجا از

سرمایه انسانی متخصص با رویکرد اقتصاد دانایی 

 ،های اصلی آموزش عالی استعنوان یکی از رسالتبه

اصلی که در اینجا به ذهن متبادر  پرسشبنابراین، 

آموزش عالی ایران تا چه حد  کهاین است  شود،می

توانسته در تربیت سرمایه انسانی متخصص با رویکرد 

 ؟باشداقتصاد دانایی مؤثر 

، مطالعه و بررسی این پرسشدر پاسخ به 

ی، انتظار ؛1387فلیجی،گرفته )صورت های پژوهش

؛ جنگانی، 1311طیبی، عماد زاده و رستمی،  ؛1388
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ارتباط با این رسالت  ( در1312مهربانی و قبادی، 

آموزش عالی، حاکی از آن بود که آموزش عالی با 

رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی 

بوده است که  روروبهسری مسائل یک متخصص با

 از: اندعبارت

 متخصص در نظام  تربیت سرمایه انسانی

آموزش عالی مبتنی بر رویکرد اقتصاد دانایی، 

 اشتغال نیست. متناسب با بازار

 با  گذاری در سرمایه انسانیکاهش سرمایه

رویکرد اقتصاد دانایی، اثر منفی بر رشد 

 اقتصادی دارد.

  فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان با رویکرد

 اقتصاد دانایی، اثر منفی در رشد اقتصادی دارد.

مقاله حاضر سعی دارد که در ابتدا تصویر روشنی 

اقتصاد  ویژهدر اقتصاد بهموزش عالی و اثرات آن از آ

از روش پژوهش  گیریبهرهدانایی ارائه و در ادامه با 

های اسنادی، به تحلیل و بررسی نتایج پژوهش

گرفته در این زمینه در راستای ارائه راهکارهایی صورت

گذاران برای سوق و سیاست زانیربرنامهکمک به  برای

تربیت  نظام آموزش عالی کشور در بهتر چهدادن هر 

نیروی انسانی متخصص با رویکرد اقتصاد دانایی 

 بپردازد.

 روش پژوهش -2

مبتنی  که تحلیل اسنادی است ،این پژوهشروش 

نند آرشیوها یا بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ ما

 پژوهش در کار رفتهبه اسناد .آمار رسمی است

 هستندشامل اطالعات و نتایجی  هعمدطور به اسنادی

در حوزه  پیشینران گکه توسط نویسندگان و پژوهش

حاضر،  پژوهشبنابراین در  اند،شدهبحث فراهم  مورد

پژوهشگران با استفاده از روش پژوهش اسنادی، به 

ها و ، مقالهازجملهی اسناد و مدارك آورجمع

 1314تا  1381های های پژوهشی بین سالگزارش

از طریق تحلیل تا  اندپرداخته، بحث مورددر قلمرو 

 شدهمطرحبرای مسائل  یمناسب ها، پاسخنتایج آن

 بیابند.

شناسی در تبیین رابطه مبانی نظری و روش -3

 آموزش عالی با اقتصاد دانایی

در مناسبات جدید اقتصاد جهانی، تولید و توسعه 

تولیدات نیازمند برخورداری از دانایی الزم و 

 در آن کارگیریهب و های توسعهزمینه سازیفراهم

، نیز از طریق آموزشاین دانایی  .است تولید یندفرا

 بنابراین شود،افراد ایجاد می در آموزش عالی ویژهبه

سرمایه انسانی عنصری بسیار اساسی و ارزشمند در 

نقش که آنجایی . ازشودمحسوب می اقتصاد دانایی

، کلیدی و اقتصاد داناییآموزش عالی در راهبرد 

ترین و با توجه به اینکه از مهم محوری است

ربیت نیروی متخصص کارکردهای آموزش عالی ت

بنابراین نظریه  ،و توسعه است باکیفیت و پژوهش

غالب برای تبیین رابطه آموزش عالی با اقتصاد دانایی 

. البته استو رشد اقتصادی، نظریه سرمایه انسانی 

وزیع لحاظ بُعد ت تواند ازغربال( هم میسرند )نظریه 

وزیع یکی از که بحث ت آنجا از ، امابه ما کمک کند

 کاربرد های توسعه است، در بحث مبانی نظریمؤلفه

 ندارد. چندانی

شناسی ما به دنبال این هستیم که در بخش روش

رابطه آموزش عالی با رویکرد توانیم با چه ابزاری می

 متخصص را اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

بسنجیم. برای بررسی رابطه بین آموزش عالی و رشد 

الگوهای رشد  جمله ازاقتصادی از الگوهای خاصی 

زا( و حسابداری رشد استفاده زا و بروندرون) یاقتصاد

 این الگوهاشود که در اینجا به شرح کامل می

 پردازیم.می

 پیدایش دوره نخست در که مهم الگوهای از یکی

الگوی رشد  داشت، غالب وجه توسعه، اقتصاد علم

کالسیک بود. اقتصاددانان کالسیک بر انباشت سرمایه 

کردند. کار تأکید میفیزیکی، گسترش بازارها و تقسیم
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است ها، انباشت سرمایه کلید رشد اقتصادی به باور آن

[12]. 

 با بود که کالسیکنئورشد  الگوی دیگر، الگوی

 ارائه شد. 5911در سال  1کارهای رابرت سولو و سوان

 سرمایه عامل با اقتصادی رشد کالسیک،نئو الگوی در

 در .[11]است شده  مشخص انسانی و سرمایه فیزیکی

رشد  زا و با نرخ ثابتطور برونری بهوبهره این الگو،

اوری را کالسیک، پیشرفت فننئو. الگوی رشد ندکمی

عنوان را بهزا و انباشت سرمایه عنوان عامل برونبه

 .[13] گیردمیزای رشد تولید در نظر عامل درون

زا بود. این الگو الگوی دیگر، الگوی رشد درون

پردازان رشد )رومر، لوکاس، توسط گروهی از نظریه

ری رومر ( به رهبپژوهشگرانو دیگر  2کینگ، ربلو

 زاکه بر الگوی رشد برون ( و پس از انتقادهایی1189)

زا با وجود آمد. الگوی رشد درونصورت گرفت، به

قتصادی، پیامد سیستم تأکید بر این نکته که رشد ا

، خود بیروننه نتیجه نیروهای وارده از  اقتصادی است

را از رشد نئوکالسیکی متمایز ساخت. طرفداران 

زای فناوری تکیه زا بر پیشرفت درونالگوی رشد درون

های یژگیداشتند. در این الگو، نقش فناوری توسط و

های شخصی، مختلف اقتصاد همچون ویژگی

و  پژوهشهای انباشته، مخارج تحصیالت، آگاهی

 ناپذیر تعیینپذیر و پایانتوسعه و میزان منابع پایان

دارای انواع زا الگوی رشد درون .[13بود ]شده 

 ها اشارهبه تعدادی از آن زیرکه در  است مختلفی

 شده است:

 یبا تأکید بر مخارج دولت زاالگوی رشد درون 

سعی دارد تا رشد را به  الگواین  (:1441 ،3)بارو

چون خدمات همهایی نقش دولت در زمینه

زیربنایی، محافظت از حقوق مالکیت و 

 .[14های مالیاتی ارتباط دهد ]سیاست

                                                                                    
1. Solow and Sowan 

2. Romer, Lucas, King, Rebelo 

3. Baro 

 در (: 1441 ،زای محدب )ربلوالگوی رشد درون

این الگو فرض شده است که تابع تولید نسبت 

 :است یعنی سرمایه، خطی ؛به تنها نهاده

Y=AK،  کهY میزان تولید،  نمایانگرK  حجم

یک مقدار ثابت و  Aاست.  بیضر Aسرمایه و 

K شده  طور عام تعریفسرمایه کل است که به

تنها شامل سرمایه فیزیکی بلکه یعنی نه ؛است

سرمایه انسانی، موجودی علم و دانش و انواع 

 شودمی نیزدیگر سرمایه، مانند سرمایه مالی 

[14]. 

 و  پژوهشزای مبتنی بر الگوی رشد درون

شود که در این الگو فرض می :رومر(توسعه )

نیروی کار، سرمایه و فناوری، برای بهبود 

 .[13] اندشدهرکیب هم ت فناوری با

 زا با تأکید بر انباشت الگوی رشد درون

الگوی رشد  (:1455 ،)لوکاس یسرمایه انسان

بین سرمایه  آشکارطور زای لوکاس بهدرون

 شود.یز قائل میاانسانی و سرمایه فیزیکی تم

است که سرمایه فیزیکی  آنهمچنین فرض بر 

تولید  یهای متفاوتوریاوسیله فنو انسانی به

 .[14]شوند می

 با توانسته بودند تدریجبه شدهگفتهالگوهای رشد 

 هاواقعیت از بیشتری بخش جدید، عوامل کردن لحاظ

 الگوها ها واین نظریه همه حال، این با .کنند را تبیین

 بین در واقعیت که بودند شده بنا مفروضی شرایط بر

 ،گریدبه سخن  .نبود یکسان مختلف جوامع و کشورها

 و توجه مورد را هاظرفیت توسعه تنها قبلی، الگوهای

 این از میزان استفاده و داده بودند قرار تأکید

 بر متکی طور عمدهبه و مفروض صورتبه هاظرفیت

 شواهد اما؛ بود شده نظر گرفته در کامل رقابت شرایط

 با مفروض شرایط که آن است از حاکی واقعی

 توسعه حال در کشورهای مورد در ویژهها بهواقعیت

 هایظرفیت در اثربخشی شرایط این و نداشته انطباق

 ایفا اساسی نقشی توسعه، به حصول برای ایجادشده
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 دو که هر دانایی الگوی اقتصاد بنابراین؛ کنندمی

 هاظرفیت از استفاده و هاظرفیت توسعه یعنی جنبه؛

 توانمندی تواندترتیب، می ینبه ا و گیردنظر می در را

آمد  به وجود، باشد داشته هاواقعیت تبیین در بیشتری

[1]. 

به آنچه بیان شد، برای بررسی رابطه  توجهبا 

آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت 

های شناسیو روش ابزارها ازسرمایه انسانی متخصص، 

به تعدادی از  زیرکه در  شودمیمختلفی استفاده 

 شده است. ها اشارهآن

 چارچوب :APEC1 محوردانش اقتصاد شاخص

 دارای APEC محوردانش اقتصاد شاخص

 زیر است: بندیتقسیم

  ابداعات ملّی سیستممبنای بر دانش خلق الف(

 منابع توسعه از طریق دانش یادگیری و تحصیل ب(

  انسانی

 ICT هایزیرساخت لحاظ از دانش و کاربرد انتشار ج(

 [9] وکارکسب محیط به توجه با آن کارگیریهب و

 مشبك جهان چارچوب بر اساس کمی مدل

)دسترسی به  طبقه چهار بر مبتنی مدل این: هاروارد

اقتصاد شبکه( و  وشبکه، دانش شبکه، جامعه شبکه 

 .[9است ] جزء زیر دوازده

 ترینشاید مهم(: WBI2) یجهانالگوی موسسه بانك 

 مؤسسه ها در این زمینه، الگویالگو و معتبرترین

شناسی استفاده که از یک روش باشد جهانی بانک

متغیر ساختاری و  91ای از کند و مجموعهمی

توانند کشورها می ،کیفی را در بردارد و بر پایه آن

 که یا کشورهایی رقبا ،را با همسایگان اقتصاد خود

 این. [1] کنند یسهمقا ،گزینندالگو برمی عنوانبه

 توسعه یک در کهرا  ایحوزه چهار متغیر 91

                                                                                    
1. Asia Pacific Economic Cooperation 

2. World Bank Index 

شود، شامل در نظر گرفته می محوردانایی اقتصاد

 د:شومی
 هایی که مشوق های نهادی و اقتصادینظام

برای استفاده اثربخش از دانش موجود و جدید 

 د.نو همچنین رونق کارآفرینی ایجاد کن

 که  شهرونداندیده جمعیت ماهر و آموزش

 کارو به خوبی بتوانند دانش را ایجاد، تسهیمبه

 گیرند.

 با ایجاد که بتواند  یک زیرساخت اطالعاتی پویا

یک ارتباط مؤثر، فرایند اطالعات و انتشار آن 

 را تسهیل کند.

 مراکز ها،شرکت از مدکارا نوآوری سیستم یک 

 دیگر و مشاوران ها،دانشگاه ،یپژوهش

 با انطباق و از طریق جذبکه  هاسازمان

جدید، به  هایوریفنا ایجاد و محلی هاینیاز

 .[15شود ]منجر  جهانی، افزایش سهم دانش

 چند شامل این روش سنجش دانایی، همچنین

 کندمی را پیگیری اقتصاد کلی کاراییاست که  متغیر

 برای دانش چگونه از اقتصاد که یک دهدمی نشان و

. تمرکز بردبهره میاجتماعی خود  و اقتصادی توسعه

 91از متغیر  14اصلی روش سنجش دانایی تنها بر 

 که دهی استاندارد استشده در نمرهمتغیر گردآوری

 شده است. اشاره ها( به آن1نمودار )در 

 



 49، بهار و تابستان 85شماره                                                                                                                                                رهیافت

81 

 
 [9] هاآن ارکان و دانایی هایشاخص: 1نمودار 

های اقتصاد دانایی ( وضعیت شاخص1جدول )در 

آخرین گزارش بانک جهانی یعنی  مبنایدر ایران، بر 

الگوی  مبنایبرشده که  ، نشان داده2112تا سال 

 .شده است موسسه بانک جهانی تنظیم

 های اقتصاد دانایی در ایرانوضعیت شاخص :1جدول 

 [11] 2112تا  1991های بین سال

 KEI KI سال کشور

 نظام

انگیزه 

 اقتصادی

 ICT آموزش نوآوری

 ایران

1115 51/3 58/4 11/93 89/2 47/4 41/9 

2111 9/3 17/4 25/2 92/2 42/4 1/5 

2112 11/3 17/4 11/73 12/5 91/4 28/5 

 

 شدههای انجاممروری بر پژوهش -3

در ارتباط با های خوبی های اخیر پژوهشدر سال

گرفته که مرور کامل  انجامشده در باال مسائل مطرح

در ادامه به  بنابراینگنجد، ها در این مقاله نمیآن

شده  طور خالصه اشارهها، بهتعدادی از این پژوهش

 است.

به بررسی  در پژوهشی (،1382) یسینفنیلی و 

 بر نقش تأکید با اقتصادی رشد و انسانی سرمایه رابطه

 هایسال ایران بین درکار  نیروی تحصیالت توزیع

این پژوهش که نتایج اند. پرداخته 1371تا  1345

از تابع گیری بهرهزا و با الگوی رشد درون مبنایبر

که با  استبیانگر آن  شده، انجامداگالس  -کاب

های تحصیل شاغالن، رشد افزایش پراکندگی سال

است، بنابراین تمرکز بر  کرده دایپاقتصادی کاهش 

طوح ابتدایی و ارتقای سطح تحصیلی شاغالن در س

جای آموزش عالی، به افزایش رشد راهنمایی به

 .[11]شد خواهد منجر اقتصادی 

 ارزیابی اقتصاد (، در پژوهشی به1384) ینادر

 پرداخت. توسعه جدید الگوی عنوانبه ایران در دانایی

 به ایران وضعیتنتایج این پژوهش بیانگر آن بود که 

 آماری جامعه متوسط به ظرفیت دانایی لحاظ توسعه

های ظرفیت از استفاده لحاظ به کند، امامی میل

 وضعیت اجتماعی -اقتصادی توسعه تحقق برای دانایی

 .[1]ندارد  مناسبی

 به در پژوهشی (،1387علمی و جمشید نژاد )

های بررسی اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال

. در این پژوهش که بر پرداختند 1382ت  1351

 انجام (1188لوکاس ) زایدرونالگوی رشد  مبنای

ورد مدلی که بر پایه نظریه نتایج حاصل از برا شد،

 شده یطراحزا لوکاس در چارچوب مدل رشد درون

بود، بیانگر آن بود که کل سواد شاغلین بر رشد 

توجهی اقتصادی ایران تأثیر مثبت و معنادار و قابل

 .[17] شته استدا

به  در پژوهشی (،1388ه بابا )الماسی و سپهبان قر

گذاری در نیروی انسانی و بررسی رابطۀ سرمایه

گذاری فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی سرمایه

این پژوهش که نتایج پرداختند.  1384تا  1351دوره 
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کالسیکی با فرم با استفاده از تابع تولید کالن نئو

بیانگر آن بود که یک  شده بود، انجامداگالس  -کاب

رابطه دوطرفه میان رشد اقتصادی و سرمایه انسانی و 

طرفه بین سرمایه فیزیکی و رشد یک یک رابطه

 .[18دارد ]اقتصادی وجود 

ارائه الگویی برای در پژوهشی به  (،1388انتظاری )

سازی نظام آموزش عالی با تحوالت مبتنی بر هماهنگ

ه پنجم توسعه دانش در نظام اشتغال در برنام

نگی جمهوری اسالمی ایران اقتصادی، اجتماعی و فره

روش این پژوهش که با استفاده از نتایج پرداخت. 

بیانگر آن بود که  شده بود، انجام ستانده -تحلیل داده

در حال حاضر، هماهنگی الزم بین نظام آموزش عالی 

 .[11] ایران و تحوالت نظام اشتغال ایران وجود ندارد

ه بررسی ب در پژوهشی (،1388) یورهرامی و عبدل

های اثر تحصیالت عالی بر رشد اقتصادی بخش

این پژوهش که  جینتااقتصادی ایران پرداختند. 

زا با استفاده از تابع تولید الگوی رشد درون برمبنای

 یکبیانگر آن بود که  شده بود، داگالس انجام -کاب

تحصیالت عالی موجودی( ) رهیذخدرصد افزایش در 

درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر  17/1به 

 .[21] شودمی

به بررسی  در پژوهشی (،1381بهبودی و امیری )

 در اقتصادی رشد و بنیاندانش اقتصاد بلندمدت رابطه

این پژوهش که با استفاده از  نتایجپرداختند.  ایران

 و برداری خطای تصحیح مدل فنون اقتصادسنجی و

بیانگر آن  شده بود؛ انجام یوهانسن انباشتگیهم آزمون

انسانی  سرمایه) ییدانا مختلف محورهای بینبود که 

و  اقتصادی و نهادی هایرژیم و آموزش،

 و دارد وجود بلندمدتی اطالعاتی( رابطه هایزیرساخت

 اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر دانایی محورهای تمام

 .[21دارند ] ایران

 بررسیبه در پژوهشی  (،1381احمدی ) جعفری و

نتایج پرداختند.  دانش اقتصاد در عالی آموزش نقش

 -در این پژوهش که به شیوه توصیفی هآمد دستبه

 آموزش عالی :عبارت است از شده بود، پیمایشی انجام

 هاینوآوری و کارآفرینی) اصلی مؤلفه ده طریق از

 انسانی، و فکری سرمایه و تقویت تشکیل اورانه،فن

 دانش، صنعت، مدیریت و دانشگاه بین هایهمکاری

 هایزیرساخت ،راهبردی ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 اطالعات، مدیریت ای،توسعه و زیربنایی ای،سرمایه

 و نهادی فکری، تحول الکترونیکی، زیرساخت

 مشوق و حامی قانونی و حقوقی ساختاری، نظام

 .[22است ] مؤثر انشد اقتصاد فکری( در هایدارایی

 در پژوهشی (،1311زاده و رستمی )یبی، عمادط

بررسی اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای  به

این پژوهش که با نتایج توسعه پرداختند.  حال در

بیانگر  شده بود، انجام داگالس -استفاده از تابع کاب

آن بود که اثر ترکیبی فرار مغزها و سرمایه انسانی بر 

رشد اقتصادی منفی بوده است؛ به این معنا که با رشد 

 که آنجا ازو  افتهی کاهشفرار مغزها، سرمایه انسانی 

فرار  اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت است،

 منفی بر سرمایه انسانی، اثر منفی بر ریتأثبا  مغزها

با کندی آن را رشد اقتصادی این کشورها داشته و 

 .[23است ] کردهمواجه 

در پژوهشی به بررسی  (،1311) و مؤمنی چهاربند

 در دانایی بر مبتنی توسعه اندازهایچشم و هاچالش

این پژوهش نتایج  پرداختند. پایه آموزش نگاه ایران از

 (KAM) یجهان بانک شناسیروشکه با استفاده از 

که کشور ایران در تأمین  بیانگر آن بود شده بود، انجام

ی اجامعهی که بتواند دستیابی به اهیپاآموزش 

 ضعف این که را ممکن سازد، ضعیف است انیبندانش

 عدم رانتی، فضای وجود چونهم مواردی در ریشه

 کالن یزیربرنامه در پایه آموزش به اهمیت توجه

ضعف راهبردهای  همچنین و آموزش عالی به نسبت

 .[8دارد ] پرورش و آموزش در اتخاذشده

در  (،1311) یآبادحیدری، دباغ و سنگین

به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد  پژوهشی

این پژوهش نتایج صادی در کشور ایران پرداختند. اقت
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زای لوکاس با استفاده الگوی رشد درون مبنایکه بر 

بود  آن انگریبشده بود؛  داگالس انجام -از تابع کاب

که رابطه تعادلی میان آموزش عالی و رشد اقتصادی 

 .[24] دارددر بلندمدت وجود 

(، در پژوهشی به بررسی 1311) یحسنشهبازی و 

تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در 

این پژوهش که با استفاده نتایج داختند. پر کشور ایران

برداری و مدل تصحیح خطا  ونیخود رگرساز روش 

بود؛ بیانگر آن بود که در ایران افراد دارای  شده انجام

تحصیالت دانشگاهی سهم اندك و ناچیزی از کل 

دهند و بسیاری از افراد جمعیت شاغالن را تشکیل می

ه دانشگاهی خود با رشت نامرتبطدر ایران به مشاغلی 

 .[25] اندمشغول

در پژوهشی  (،1312) یقبادجنگانی، مهربانی و 

 اقتصادی رشد بر محوردانش اقتصاد اثر مقایسه به

 و اقتصادی همکاری سازمان عضو ایران و کشورهای

 فنکه با استفاده از  پرداختند. در این پژوهش توسعه

بود؛ شده انجام تلفیقی هایداده مدل و اقتصادسنجی

 اقتصاد هایشاخص میان از آمد: به دستاین نتایج 

 شاخص و اثر بیشترین سرمایه شاخص محور،دانش

 اقتصادی رشد براثر را  کمترین مقطع ابتدایی نامثبت

 تجارت و کار نیروی شاخص همچنین داشته است،

 .[29] اثر منفی بوده است دارای

به بررسی نقش آموزش  در پژوهشی (،2114) لین

تصادی در کشور تایوان پرداخت. عالی در توسعه اق

زا الگوی رشد درون مبنایاین پژوهش که بر نتایج 

طورکلی آموزش بیانگر آن بود که به شده بود؛ انجام

توجهی در توسعه اقتصادی عالی اثر مثبت و قابل

ی نیازها های علوم انسانی لزوماً باتایوان داشته و رشته

مثبتی در توسعه  و اثر بازار کار متناسب نبوده

 -های فنیهمچنین رشته اقتصادی نداشته است،

 نیا درترین نقش را مهندسی و علوم طبیعی برجسته

 .[27] کنندمیبازی  نیب

 گیرینتیجه -9

 طور خاصطور عام و آموزش عالی بهآموزش به

 یاقتصاد با رشد و توسعه تنگاتنگی رابطه همواره

 البته و اساسی راهکارهای از یکی عنوانبه داشته و

د شودانایی محسوب می مهم اقتصاد ارکان از یکی

به همین دلیل توجه به مسائل آموزش عالی  ،[4]

گیران و های مهم تصمیمواره یکی از دغدغههم

های آموزش عالی سالترریزان بوده است. برنامه

ها را در توان آننمیقدری گسترده و فراگیرند که به

دو  این، وجود با .حد یک فعالیت بخشی قلمداد کرد

و  پژوهشرسالت تربیت سرمایه انسانی متخصص و 

های اصلی آموزش عنوان رسالتتوان بهرا می توسعه

عالی در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی در هر 

 کشوری به شمار آورد.

انایی، هم با علم به اینکه در اقتصاد مبتنی بر د

قدرت رقابت اقتصادی جوامع و هم بهبود کیفیت 

زندگی مردم، به اثربخشی تبادالت علمی بین صنعت 

دارد و اقتصاد و از سوی دیگر به آموزش عالی بستگی 

ی فرد، ییدانانیروی انسانی در اقتصاد  بنابراین ،[2]

باشد  شده تیترباست که متناسب با نیازهای بازار کار 

بازی  را و در این میان آموزش عالی نقش مهمی

شده در حوزه های انجامبررسی پژوهش. کندیم

آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت 

 از آموزش عالی کهسرمایه انسانی متخصص، نشان داد 

 سرمایه و تقویت یی از قبیل، تشکیلهامؤلفه طریق

 و زیربنایی ای،سرمایه هایزیرساخت انسانی، و فکری

 تواندمی فناورانه هایو نوآوری ای، کارآفرینیتوسعه

پژوهش جعفری و باشد )مؤثر  دانایی اقتصاد در

گر آن بود ن نتایج دیگر بیانهمچنی (،1381 احمدی،

 شاخص محور،دانایی اقتصاد هایشاخص میان ازکه 

 اقتصادی داشته رشد را بر اثر انسانی بیشترین سرمایه

و از  (1312 ی،قبادجنگانی، مهربانی و  پژوهشاست )

ی و آموزش عالسوی دیگر، هماهنگی کمی بین نظام 
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 نیب نیا درتحوالت نظام اشتغال وجود داشته و 

های علوم انسانی با نیازهای بازار کار تناسب رشته

عالوه  (.1388پژوهش انتظاری،) است داشتهکمتری 

از طریق کاهش  مغزها فرار، مشخص شد که نیبر ا

اقتصادی  به کند شدن رشد انسانی، سرمایه انباشت

طیبی، پژوهش است )شده منجر  مبدأ کشورهای

 (.1311 زاده و رستمی،عماد

های صورت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش

از وضعیت  رفتبرون برای گرفته، راهکارهای زیر

سوی اثربخشی هرچه بهتر نقش موجود و حرکت به

آموزش عالی در تربیت سرمایه انسانی متخصص در 

 شده است: اقتصاد دانایی، ارائه
 گذاران آموزش عالی کشور باید به سیاست

های علوم انسانی با نیازهای ارتباط بین رشته

داشته و اقدام به تدوین  ایبازار کار، توجه ویژه

آموختگان هایی در راستای تربیت دانشامهبرن

های علوم انسانی و در رشته ژهیوبهکارآفرین 

 کنند. ی کارآفرینیسوبه هاآنسوق دادن 

 گذاران کشور، در تدوین سیاست

های کالن خود باید توجه گذاریسیاست

های رسمی و به آموزش ایشایسته و بایسته

 نیروی انسانی داشته باشند. غیررسمی

  عوامل جاذبه در کشورهای پیشرفته و عوامل

توسعه باعث افزایش دافعه در کشورهای درحال

فرار مغزها شده است. پس الزم است که 

گذاران کشور، با از بین بردن عوامل سیاست

 بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ودافعه )

تا از  اسی( از فرار مغزها جلوگیری کنندسی

ناشی از فرار  ادیشمار اقتصهای بیخسارت

 مغزها، جلوگیری کنند.

 وری سرمایه در راستای کمک به افزایش بهره

تبع آن رشد اقتصادی، باید توجه انسانی و به

به بعد کمیت و کیفیت سرمایه انسانی جزو 

 رد،گذاران کشور قرار گیهای سیاستاولویت

ای که در کنار توجه به کمیت سرمایه گونهبه

فزایش نیروی کار ماهر و توانا، ا ویژهبهانسانی 

با ایجاد ارتباط مناسب بین محتوای آموزشی 

شغلی بازار کار در  ها با نیازهایدانشگاه

هرچه بهتر کیفیت سرمایه  راستای ارتقای

انسانی و متعاقب آن، ایجاد تعادل بین نیازهای 

کوشش  تقاضا مورد یهابازار کار و تخصص

 شود.
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Higher Education with the Approach of Knowledge Economy for 

Educating Human Capital 

M. Nazarzadeh Zare1 

A. Naderi 

 

 

Abstract 

Education and especially higher education have a significant role in the development of 

countries and two missions of the higher education including; the training of expert human 

capital and research and development can be considered as main missions of higher education 

in relation to economic growth and development in every country. The main aim of the 

present research is to study the higher education with the approach of knowledge economy for 

educating expert human capital. To achieve this goal, the researchers used document analysis 

method to review the studies related to this domain. The result of the research shows that 

among the indexes of knowledge economy, human capital index have had greatest impact on 

the economy growth. One the other hand, there is little coordination between the higher 

education system and labor system transformations, while humanities have been less suited to 

the needs of the labor market. Moreover, it was found that the brain drain renders slow 

economic growth in the countries of origin by reducing the pool of human capital.  

Keywords: Higher education; Expert human capital; Knowledge economy; Economic growth 
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