مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره چهارم/پاییز 3131
Journal of Iranian Social Development Studies 2014 (autumn), Vol. 6, No.4
نقش آموزش عالي در توسعه ملي
3

2

مریم ثابتی  ،محمد همایون سپهر  ،فخرالدین احمدی

3

چكيده
در عصر جديد و در كشاكش رقابت ميان جوامع  ،كشورها در تالش هستند تا نقش آموزش و به ويژه آموزش عالي را در توسعه ملي و
ارتقاي دانش و تكنولوژي مورد توجه قرار دهند .از اين رو نقش آموزش عالي در توسعه اجتناب ناپذير است .در واقع مي توان گفت كه يكي
از پرارزش ترين منابعي كه جامعه در اختيار دارد ،دانشگاه است .در غالب كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه ،حل مسائل و
رف ع نيازمندي هاي اهداف توسعه ملي را دانشگاه و دانشگاهيان تحقق بخشيده اند .اختالف اصلي كه باعث تفاوت معنادار بين وضعيت
كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه شده است ،نوع نگرش آنها به توسعه علمي و ارزش گذاري آنان به اين عامل
حياتي و پايه اصلي توسعه است .هر چه آموزش بيشتر و با كيفيت بهتر ارائه شود ،توسعه ملي سريع تر صورت خواهد پذيرفت .در مقاله
حاضر سعي مي شود تغيير و تحول خدمات دانشگاهي در طول زمان در اروپا و ايران و نيز رابطه دانشگاه و توسعه اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ،انساني و فرهنگي و تأثير متقابل آنها در رسيدن به توسعه ملي مورد بررسي قرار گيرد.
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مقدمه

توسعه در معنای وسیع و کلی آن که اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و ساير شئون يك جامعه را در بر می گیرد ،به معنای بروز تغییر و
تحول مثبت در يك معیار است که برای آن نحوی از ثبات و استمرار در نظر گرفته می شود .بديهی است که هر گونه بحث در
مورد توسعه و معنای آن بدون در نظر گرفتن بحث محوری تغییر و تحول ناقص خواهد بود.
اصلی ترين عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه در شرايط متحول کنونی جهان ،میزان برخورداری از نیروی انسانی کارا و
خالق است که اين خود به میزان برخورداری جوامع ،از دانش ،آموزش و پژوهش بستگی دارد .برتری يك کشور بیش از آن که
به منابع طبیعی يا ظرفیت های موجود صنعتی متكی باشد ،به میزان بهره مندی آن کشور از علوم و فنون که حاصل توسعه علمی
است و نیز به پويايی نظام آموزش عالی آن کشور وابسته است.
نظام آموزش عالی نقش اساسی و محوری در فرايند توسعه ملی و ايجاد موازنه بین ابعاد مختلف توسعه يافتگی کشور دارد .سرمايه
گذاری اصولی دراين بخش نقش مهمی در ايجاد امكانات و تسهیالت برای نسل های آينده و اقدام صحیح در جهت توسعه علمی
کشور ايفا میكند  .بررسی های بی شماری که در زمینه دستاوردهای کشورهای توسعه يافته و تازه توسعه يافته صورت گرفته است،
برای ما آشكار می سازد که چگونه اين کشورها با تبیین اهداف و مشخص کردن مقاصد خود در زمینه های علم و فناوری در
جهت دستیابی به سطوح باالی پیشرفت و توسعه حرکت کرده اند .هر عامل مشترکی که در توسعه يافتگی موفقیت آمیز آن ها
وجود داشته باشد ،بدون ترديد يكی از آن ها  ،کسب توانائی ها و مهارت در «علم و فناوری» است.
بنابراين ب رای دست يابی به چنین موقعیتی بايد آگاهی های الزم درباره نقش تعیین کننده علوم و فناوری در برنامه های توسعه ملی
افزايش يابد؛ به عبارت ديگر ،ما بايد به سمت جامعه ای خواهان توسعه ،حمايت کننده و آگاه به نقش علم درتولید دانش و فناوری
حرکت کنیم.
واژه توسعه اگرچه مفهومی عام و قديمی است و سابقه آن به شروع زندگی انسان باز می گردد ،اما شكل و محتوای آن در دهه
های اخیر از شدت ،سرعت و کیفیت روزافزونی برخوردار گرديده و به صورت مخرج مشترك تمامی مسائل علمی ،اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فنی درآمده و متضمن تغییرات اساسی در ساخت های نهادی ،اجتماعی ،اداری و حتی آداب و رسوم است.
با اين برداشت ،توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی خواهد بود .اگرچه توسه اقتصادی به مفهوم مادی و ابزاری آن به
سبب شاخص های عینی تر بر توسعه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی غلبه پیدا کرده است ،اما بايد اذعان داشت که پیشرفت هر ملت
تنها وابسته به افزايش درآمد ملی نیست بلكه اين امر مستلزم توسعه در همه ابعاد از جمله افزايش سطح آگاهی ،بلوغ فكری،
فرهنگی و سیاسی ،و تحول و دگرگونی در همه ابعاد زندگی است.
با اين رهیافت ،توسعه به مثابه ساير پديده ها ،متغیر وابسته ای است که علل و عوامل مختلفی درآن نقش آفرين اند؛ يكی از مهم
ترين اين متغیرها ،مسئله آموزش است .حال بايد پرسید چه رابطه ای بین آموزش و توسعه وجود دارد .پاسخ يا فرضیه اولیه اين
است که آموزش به عنوان يك متغیر مستقل ،الزمه توسعه و مخرج مشترك تمامی جوامع توسعه يافته است( .نوابخش ،ارجمند
سیاه پوش  .) 07 : ،3200از اين رو توسعه کلیه عوامل مؤثر در بهبود شرايط زيستی؛ يعنی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی جامعه را در بر می گیرد.
علم زيربنای هر حرکت و تحول بنیادی به شمار می آيد .شولتز در اهمیت علم و پژوهش های علمی بیان می دارد که «از سال
 3393تاکنون هزينه های پژوهشی در جهان پنج برابر شده است .دلیل اين رسد سريع جز موفقیت و بازده خوب اقتصادی تحقیقات،
چیز ديگری نیست .براساس برآوردهای انجام شده توسط چند نفر از محققان و استادان ،هزينه پژوهشی در جهان در دوره زمانی
 3393تا  3302به قیمتهای ثابت سال  3393از  063میلیون دالر ،به  2میلیارد و  023هزار دالر رسیده است .اين رقم در سال ،3303
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بیش از چهار میلیارد دالر برآورد شده است که به قیمت های سال  ،3303بالغ بر  0میلیارد دالر می شود .دلیل اين افزايش تنها
موفقیت پژوهش های انجام شده است (شولتز ،به نقل از نوری نائینی؛ .)0 – 23 : 3202
با توجه به بحث فوق ،به جرأت می توان گفت که «تفكر علمی» و «رشد علمی» موجب تحوالت و پیشرفتهای وسیعی در زمینه
های اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی شده است که فقدان يا کمبود آن از موانع توسعه ملی به شمار می آيد .اگر جامعه ای از
"تفكر علمی و اختراعات صنعتی" باز ايستد و يا حتی قدرت تولید آن را نداشته باشد ،نمی تواند به مرحله ای از توسعه ملی نايل
آيد (نوابخش و ارجمند سیاه پوش .)373 : 3200 ،بنابراين ما ناگزيريم که خود را برای اتخاذ يك رهیافت بلند مدت در توسعه علم
و فناوری آ ماده کنیم.اين کار بايد براساس ارزيابی موقعیت فعلی فناوری کشور،قابلیتها و استعدادها،گرايشها و تمايالت
آينده،فرصتهای اقتصادی مناسب صورت گیرد.بنابراين علم به عنوان محور توسعه جوامع بشری است و برنامه ريزی برای رسیدن به
توسعه ملی بدون اتخاذ شیوه های علمی نمیتواند تدوين شود.
ادبيات تحقيق

توسعه ملي 3و اهداف اساسي آن:واژه

توسعه3

از قرن هفدهم میالدی وارد زبان انگلیسی (فكوهی ،به نقل از پورکريمی: 3202 ،

 ) 02و تقريباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شد که ابتدا توسط زيست شناسان به جای فرآيند ارگانیكی به کار می رفت
(مشايخ.) 3203 ،خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع به ويژه در کشورهای اروپايی که از جنگ
صدمه زيادی ديده بودند ،موجب شد تا طرح های گوناگونی در زمینه عمران و آبادی و به عبارتی توسعه مطرح شود .مدل های
توسعه در اين سال ها به پیشنهاد غرب و به ويژه آمريكا برای کشورهای صدمه ديده از جنگ جهانی دوم مطرح شد .در اين مدل،
توسعه مترادف باز شده بود و شاخص محور آن نیز افزايش تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه و ساير شاخص های کمی اقتصادی
بود (پورکريمی.)02 : 3202 ،
نتیجه آن که توسعه ملی واقعیتی با ابعاد ماد ی و معنوی است که برحسب آن ،جامعه از طريق فرايندهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی ،وسايلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند  .اجزای خاص اين زندگی بهتر هر چه باشند توسعه ملی در
کلیه جوامع بايد حداقل دارای سه هدف باشد:
 – 3امكان دسترسی بیشتر به عوامل تداوم بخش زندگی ،مانند غذا ،مسكن ،بهداشت و امنیت و گسترش اين موارد؛
 – 3ارتقای سطح زندگی از جمله ايجاد درآمدهای باالتر ،تأمین اشتغال بیشتر ،عرضه آموزش وپرورش بهتر و توجه بیشتر به ارزش
های فرهنگی و انسانی؛ يعنی تمام آن چه نه فقط به پیشرفت مادی کمك کند بلكه اعتماد و اتكای به نفس را در افراد تقويت
نمايد؛
 – 2گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و کشور از طريق رهايی آنان از قید بردگی و وابستگی ،نه تنها به ساير افراد و
کشورها ،بلكه به جهل و نادانی خويشتن (شیخعلی زاده و احمدی.)390 : 3202 ،
آموزش عالي يا دانشگاهي و اهداف اساسي آن:آموزش عالی مجموعه ای از دوره های تحصیلی است که متقاضیان می توانند
پس از پايان تعلیمات متوسطه به آن راه يابند و دانشگاه به محلی اطالق می شود که براساس ديد اصولی ،وارده های آن شامل
سرمايه ساختمان ،تجهیزات ،برنامه ،امكانات ،نیروی انسانی و در نهايت دانشجوست (منصوری.)20 : 3200 ،
هدف های عمده نظام آموزش عالی در هر کشور را می توان در  2محور خالصه کرد:
 – 3کمك به تحقق هدف های اجتماعی از طريق فراهم آوردن برابری در استفاده از فرصت های آموزش عالی؛
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 – 3برآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متناسب با انگیزه ها و انتظارات و تحصیالت افراد و تسهیل فرآيند ياگیری
مستمر؛
 – 2پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز توسعه کشور و کمك به حل مسائل جامعه؛
 – 2پیشبرد حرفه های دانش و تولید دانش نو (بازرگان.)23 :3202 ،
به دلیل تحوالت جدی که امروزه دنیای ما را تحت تأثیر قرار داده است ،دانشگاه ها بیش از پیش در کانون توجه واقع شده اند.
توجه به دانشگاه ها از ريشه های اقتصادی و اجتماعی نظیر زوال نقش کلیسا به عنوان هدايتگر و مربی اخالقی جامعه نشأت می
گیرد (صادقی ،انوری؛ .)09 : 3202
پيشينه تاريخي نقش دانشگاه در توسعه ملي :بررسی تاريخچه خدمات دانشگاهی می تواند به روشن ساختن ارتباط دانشگاه و
توسعه ملی کمك ک ند ،زيرا اگر در طول تاريخ گسترش خدمات دانشگاهی با رشد و توسعه و پیشرفت های اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی از نظر زمانی قرين باشد و نوسانات و نشیب و فرازهای توسعه يكی با ديگری منطبق شود می تواند تا اندازه ای بر نوعی
همبستگی بین آن ها داللت داشته باشد.
تاريخچه خدمات دانشگاهي در اروپا:در زمینه تاريخچه آموزش عالی در اروپا و کشورهای صنعتی غرب ،ريوز)3363( 3
خصوصیات زير رااز نظر ارتباط دانشگاه ها با توسعه و تكامل بیان می کند:
 – 3تحوالت و دگرگونی های اساسی در نظام تعلیمات عالیه دنیای غرب تا اوايل قرن بیستم ،پس از تغییرات و نهضت های اساسی
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است.
 – 3مراجع قدرت سیاسی ،با وجود نیاز مبرمی که به کنترل و در دست داشتن دانشگاه ها احساس می کرده اند ،به حريم استقالل
آن تجاوز نكرده اند و اولیای دانشگاه ها نیز با وجود افتتاح شديد به کمك مالی و حمايت دستگاه های قدرت ،استقالل خود را از
دست نداده و هیوت خود را حفظ کرده اند.
 – 2استقالل و آزادی نسبی دانشگاه ها زمینه و فرصت بسیار مساعدی برای نشو و نمای انديشه و مداومت توسعه فرهنگی به آن ها
می داده است.
 – 2در برنامه های آموزشی دانشگاه های بزرگ تكیه خاصی بر علوم نظری و خونبخشی اجتماعی و شكل دادن خوی (منش)
دانشجو بوده و به تعلیم نخبگان اجتماعی توجه شدهاست و نه تنها در آن جايی برای تعلیم عامه مردم درنظر گرفته نشده ،بلكه
کوشش شده است که نگذارند نیازهای فزاينده مردم به دانش های کاربردی و فنون و تكنولوژی به دنیای آکادمیك رخنه کند و
فضای علمی را از ديدگاه آنان آلوده سازد.
بنا بر ويژگی های ياد شده می توان گفت که اگر دوران درخشش تمدن يونان قديم را استثنا کنیم ،دانشگاه های اروپايی تا اوايل
قرن بیستم از نظر تحول اقتصادی و فرهنگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش تثبیت کننده و تحكیم کننده داشته اند ،نه متحول
سازنده و تغییردهنده؛ پاسدار توسعه و تحول بوده اند ،نه سازنده آن (فیوضات.)3203 ،
تاريخچه خدمات دانشگاهي در ايران :در زمان ساسانیان نظام آموزش عالی ايران از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده و در
دوران طاليی تمدن اسالمی ،ايران به اوج شكوفايی و خالقیت رسیده و به طور بارزی بر سیستم آموزش عالی اروپا برتری يافته
است؛ يكی از مزايا و خصوصیات جالب آموزش عالی ايران در آن زمان ،تحصیل برای کسب علم بوده است ،نه به دست آوردن
مدرك و به اين دلیل ،مالك سنجش پیشرفت علمی ،قابلیت و توانمندی ياد گیرنده و آثار علمی او بوده است .مزيت دوم آنكه بین
استاد و دانشجو حد فاصل و مرزی وجود نداشته است .هر دو دانش پژوه ،همراه و هم مقصد بوده اند.
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امتیاز سوم آنكه در تدر يس ،روشهايی به کار می رفته که متضمن تفهیم ،تأمل،تجزيه و تحلیل و سازندگی مفاهیم بوده است ،نه
روش های حافظه ای.
نظام آموزش عالی ايران که در زمان ساسانیان جنبه طبقاتی داشته و امتیازاتی برای اشراف زادگان و خواص ديگر قايل بوده است،
در دوران شكوفايی تمدن اسالمی از قید و بندهای طبقاتی و تشريفاتی آزاد شده و ساختی منعطف و پويا پیدا کرده و از اين نظر بر
سیستم آموزش عالی آن زمان اروپا برتری يافته است .سیستم آموزش عالی ايران نقاط ضعفی هم داشته است از جمله اينكه اکثراً
وابسته به دولت بوده است و از استقالل و مداومتی که دانشگاههای اروپايی برخوردار بوده اند ،بی بهره بوده است.
از آن چه که به اختصار راجع به تاريخچه خدمات دانشگاهی در اروپای غربی و ايران گفته شد می توان دريافت که نقش اساسی
دانشگاه ها تا قبل از قرن بیستم ،بیشتر پاسداری فرهنگ و انتقال میراث علمی نسل های گذشته به نسلهای آينده ،ساختن و پرداختن
زيربنای فرهنگ علمی و باال بردن وجهه و اعتبار ملی بوده است ولی از قرن بیستم رسالت دانشگاه ها به عنوان کانون خالقیت علمی
و پويايی اجتماعی اهمیت حیاتی پیداکرده است ،به اين دلیل رشد و توسعه آموزش عالی از نظر زمانی بر توسعه اجتماعی و
اقتصادی پیشی جسته است (فیوضات ،توجه.) 93 : 3203
با توجه به آنچه که گفته شد حال نوبت آنست که به بررسی رابطه میان آموزش عالی و ارکان توسعه ملی که شامل توسعه اقتصادی
 ،توسعه نیروی انسانی  ،توسعه اجتماعی ،توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی است بپردازيم.
آموزش عالي و توسعه اقتصادی :3توسعه اقتصادی به فرايندی اشاره می کند که هدفش به وجود آوردن رفاه جامعه از طريق
افزايش تولیدات ،استفاده بهینه از منابع طبیعی ،باال بردن سطح اشتغال و درآمد ،توزيع عادالنه درآمد ،مهیا کردن شرايط بهتر
مصرف کاال و خدمات است؛ توسعه اقتصادی چیز ی بیش از رشداقتصادی است و می توان گفت که توسعه به معنای رشد به اضافه
تغییر است (شیخعلی زاده احمدی؛ .)369 : 3202
توسعه اقتصادی نیازمند حرکت به سوی علم و تكنولوژی ،چه درتدريس و چه در تحقیق دانشگاهی است و اگر آموزش عالی به
جای توجه زياد به توانايی محض و دانش به سوی مهارت های حرفه ای و استعدادها سوق داده شود ،نقش اقتصادی مؤثرتری ايفا
می کند (مختاری پور.)02 : 3203 ،
دانشگاه از دو نظر در توسعه اقتصادی مؤثر است :يكی از نظر تأمین نیروی انسانی کارآمد و يا افزايش کارايی و بهره وری افراد،
دوم از نظر گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن تكنولوژی .چون مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزايش بهره وری و
کارايی در سطوح باالی تخص بر عهده دانشگاه هاست ،بنابراين دانشگاه در توسعه اقتصادی نقش زيربنايی دارد .همچنین توسعه
آموزش و پرورش به خصوص توسعه تعلیمات دانشگاهی احتیاج به منابع مالی و مادی دارد و چون منابع مالی و مادی محصول
توسعه اقتصادی است يكی از مشكالت و تنگناهای اساسی کشورهای رو به توسعه از نظر رشد آموزش و پروش به طور اعم و
اخص اين است که از عهده هزينه های سنگین بر نمی آيند .بنا بر آن چه که گفته شد ،توسعه اقتصادی و توسعه تعلیمات دانشگاهی
دارای رابطه متقابل و الزم و ملزوم يكديگرند (همان.)02 ،
آموزش عالي و توسعه سرمايه انساني:3می توان به جرأت گفت که پايه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را
نیروی انسانی ماهر و متخصص تشكیل می دهد .در واقع ،نیروی انسانی متخصص عامل اساسی تحول و تكامل است ،چراکه با
درك و شناخت علمی قوانین حاکم بر پديده های جامعه و طبیعت ،راه تكامل را هموار می سازد (شیپارد به نقل از
.)Jakubanskas & Baumel, 1967: XI
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نیروهای متخصص توانمندی جامعه را در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی باال برده و آهنگ و قابلیت توسعه جامعه راتقويت می
نمايند ،و چنین نیروهايی صرفاً تحت آموزش منظم شكل می گیرند .از آغاز تمدن تا حال علم سرمايه عظیم و گران بهای انسان ها
و شايد بزرگترين نیرويی بوده است که بشر در اختیار دارد« .در جهان امروز داشتن استقالل ملی ،بهره مندی از توسعه و پیشرفت
اقتصادی و بر خورداری از رفاه اجتماعی ،تنها به ياری سود جستن از پیشرفت های علمی و صنعتی میسر خواهد بود .از اين روست
که کشورهای صاحب توان جهانی ،منابع انساانی و مالی فراوان را در خدمت بخش پژوهش های علمی قرار می دهند (ورجاوند،
.)373 : 3260
توسعه منابع انسانی موضوع جديدی نیست ،بلكه سابقه آن به قدمت پیدايش انسان می رسد .اگرچه در ابتدا تعلیم دادن از نوع
آموزش های رسمی امروزی نبوده ،اما می توان گفت که برای معاش و بقای حیات بوده است .در ايران قبل از اسالم ،به ويژه در
دوره هخامنشیان ،سلوکیان و ساسانیان ،انواع کارآموزی ها بر پايه استاد – شاگردی و کارآموزی های حرفهای مبتنی بود (ابراهیم،
.)02 : 3203
هنگامی که از مديريت منابع انسانی يا مديريت امور کارکنان سخن گفته می شود ،در واقع مجموعه وسیعی از فعالیت ها از قبیل
گزينش ،استخدام ،نگه داری ،آموزش ،ايجاد نظام پرداخت حقوق و دستمزد ،ارزيابی و ارتقا در نظر گرفته می شود .ازاين رو
آموزش يا توسعه منابع انسانی زيرمجموعه يك نظام گسترده تر و فراگیرتر به نام مديريت منابع انسانی است (سلطانی.)22 : 3206 ،
به اعتقاد نادلر ، 3توسع منابع انسانی عبارت است از آموزش های منظم درمدت زمان معین به منظور افزايش احتمالی رشد افراد در
انجام دادن کارهايشان .نادلر در توجیه هر يك از واژه های يادشده توضیح جامعی دارد .او درمورد انواع آموزش ها معتقد است که
آموزش و يادگیری می توانند به دو صورت تصادفی و منظم صورت گیرند ( Nadlerبه نقل از صادقی.)300 : 3202 ،
امروزه بايد پیش بینی هايی در موارد مختلف نیروی انسانی ماهر و آموزش ديده مورد نیاز در طراحی توسعه آموزش فنی و آموزش
عالی صورت گیرد ،به دلیل اين که تحقق میزان مطلوب آموزش برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای رشد تنها از اين
طريق میسر است ( parens, 1962به نقل از :ايرانمنش؛ کامرانی .)26 : 3202 ،به طور کلی شرط اساسی شكوفايی و بالندگی
هر جامعه در توسعه سرمايه های انسانی و تربیت آن نیز نهفته است و توسعه و تربیت نیز از طريق آموزش دانشگاهی محقق خواهد
شد.
آموزش عالي و توسعه اجتماعي :3امروزه نقش زيربنايی آموزش و پرورش در توسعه فردی و توسعه اجتماعی به صورت يك
باور درآمده و به همین دلیل است که به عنوان «حقوق پايه ای بشر و ارزش عالمگیر انسانی به رسمیت شناخته شده است و حتی
شأن و جايگاه آن به "قلب جامعه" تش بیه شده است .مراد آن است که نشاط و طراوت زندگی در جوامع به آن گره خورده است
).(unesco, 1998 : 13
توسعه اجتماعی فرايندی است که ساختارهای اجتماعی را از شكل کهن به شكل نوين تغییر می دهد و نهادهايی ساخته می شوند
که موجب انسجام و همبستگی در درون جامعه می شوند .راه هايی که آموزش می تواند به توسعه اجتماعی کمك کند ،رشد
اجتماعی ،2سازگاری اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و نوين سازی 2است.
دانشگاه به عنوان سرسیستم رسمی آموزش ،کانون پرورش نخبگان ،برگزيدگان و کارگزاران آتیه کشور است .دانش و بینشی که
اين افراد در دانشگاه پیدا می کنند و به صورت قابلیت ها و توانايی های فنی و تخصصی و نگرش ها و گرايش ها در آنان ظاهر می
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شود ،عامل بسیار مؤثری در شكل گیری خوی و منش اجتماعی و سوگیری سیاسی آن هاست و در حقیقت آينده اجتماع را پی
ريزی می کنند (شیخعلی زاده؛ احمدی.)360 : 3202 ،
آموزش عالي و توسعه فرهنگي:3توسعه فرهنگی را بايد" :افزايش ظرفیت خالقیت و نوآوری در ارزش ها و رفتارهايی دانست
که آدمیان در زندگی روزمره آن ها را به کار می گیرند و با آن زندگی می کنند"(رئوفی .)36: 3202 ،برای رسیدن به اين مهم،
هدف های آموزشی يك جامعه بايد حامل پیام های خالق باشد؛ به باور بسیاری از متفكران در دنیای پرتغیر قرن بیستم ،اموزش
آفرينندگی و ايجاد قدرت خالقیت در آموزش يابندگان ،مهم ترين مسئولیت پرورشی نظام آمزوشی به ويژه دانشگاههاست
(کیوانفر.)3202 ،
يكی از ابعاد بسیار مهم توسعه ملی ،توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه است ،چه پیش شرط هر گونه توسعه ای توسعه
فرهنگی است .توسعه بدون دستیابی به فرهنگ خاص آن امكان پذير نیست؛ توسعه در تمام ابعاد آن به شدت تحت تأثیر باورهای
فرهنگی است ،از اين رو بايد فرهنگ را محور همه برنامه های توسعه قرار داد.
اين بعد از توسعه را می توان در هشت حوزه زير خالصه کرد:
 – 3دسترسی به فرهنگ
 – 3آموزش و پرورش فرهنگی و هنری
 – 2ارتقای خالقیت و نوآوری
 – 2تشويق فرهنگ عامه و فرهنگ سنتی
 – 9تقويت هويت فرهنگی
 – 6ارتقای مبادالت فرهنگی
 – 0حفظ میراث فرهنگی
 – 0توسعه نگرش های قطعی درباره فرهنگ (شیخعلی زاده؛ احمدی) 360: 3202 ،
از جمله مواردی که آموزش و پرورش و به خصوص آموزش عالی می تواند به توسعه فرهنگی کمك کند و در توسعه فرهنگی
مؤثر باشد ،حاکم شدن نگرش علمی هر فرهنگ جامعه ،فرهنگ پذيری ،نظم پذيری جمعی ،مسئولیت پذيری و خردگرايی مثبت
است (رئوفی.)36 : 3202 ،
آموزش عالي و توسعه سياسي :3توسعه سیاسی به تعبیری نهادينه شدن سیاست است .در اين توسعه ،قانون معیار و مالك اصلی
برای هر گونه تفوق افراد بر يكديگر شمرده و حكومت حق عمومی مردم تلقی می شود .در توسعه سیاسی همه ساختارهای قديمی
در شكل نوين به جامعه عرضه می شوند و افكار و انديشه های مناسب در جامعه قديمی که عموماً به صورت پیروی از برتری عده
ايی بر عده ديگر است متحول و اصول سیاسی نظیر برابری و آزادی مطرح می شود (میرشار.)23 ،3203 ،
در مورد توسعه سیاسی بین نظام سیاسی و نظم آموزشی همه کشورها ارتباط ها يا اختالفاتی وجود دارد و به نظر می رسد که رابطه
نظام آموزشی و سیاسی رابطه ای به اصطالح ديالكتیكی باشد؛ يعنی هم حمايت و هم نقد باشد .بدون اين رابطه متقابل توسعه
سیاسی نمی تواند وجود داشته باشد (بشیريه.)30 : 3203 ،
هر اندازه که آموزش عالی در اشكال دولتی و خصوصی آن بتواند در سطوح گسترد ه تر و ژرفای عمیق تری از جامعه نفوذ کند،
دامنه تأثیرات آن در اجتماع آشكارا چشمگیرتر خواهد بود ،بررسی اجمالی درباره گسترش روند دموکراسی و توسعه سیاسی در
کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که بین اين روند و افزايش کمی و کیفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اين کشورها
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رابطه نزديك و معناداری وجود دارد؛ به عبارت ديگر ،گسترش آموزش عالی در جوامع امروزی که با معیارهايی نظیر افزايش
تعداد دانشجويان و مراکز عالی تحقیقاتی و آموزشی در کنار تربیت تحصیل کردگانی از قشرهای مختلف مردم سنجیده می شود،
درايجاد اين زيرساخت های ضروری برای دست يابی به جامعه ای توسعه يافته که به صورتی «طبیعی» و «پايدار» توسعه سیاسی را
تجربه کرده و گسترش داده باشد ،از پیش شرطهای ضروری و اساسی تلقی می شود .لذا ،تلقی بر اين است که آموزش عالی نقش
مهم و اساسی در مؤلفه محوری و کلیدی توسعه سیاسی – يعنی مردم ،حكومت و جامعه مدنی – ايفا می کند و به خوبی می تواند
دست يابی به توسعه سیاسی پايدار را در جامعه تسهیل و تضمین کند (اخوان کاظمی.)30 : 3202 ،
مدل مفهومی تحقیق
توسعه فرهنگی
توسعه اجتماعی
توسعه سیاسی

توسعه ملی

آموزش عالی

حوزه تحصیلی

توسعه اقتصادی
توسعه انسانی
فرضيه های تحقيق

به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه فرهنگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه اجتماعی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه انسانی رابطه وجود دارد.
روش شناسي
با توجه به وجه توصیفی ،گستردگی جامعه آماری و ضرورت تعمیم پذيری دادهها در اين تحقیق از روش پیمايش ()Survey
استفاده شده است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات رابطه ای(علی همبستگی) است که در دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام می گیرد.
بدين صورت که در ابتدا به بیان توصیفی نظر پاسخگويان در مورد هر يك از سواالت پرسشنامه پرداخته شد و در مرحله بعد به
تحلیل روابط و مقايسه بین گروهها اشاره شد .در اجرای اين تحقیق از دو روش مطالعه اسنادی و میدانی(پیمايشی) سود برده شد .در
روش اسنادی جهت تدوين چارچوب نظری تحقیق به مطالعات انجام گرفته و نظريات صاحبنظرانی که به اين موضوع پرداخته اند،
مراجعه شد .در اين راستا برای انجام مطالعه اکتشافی و بدست آوردن شاخصهای تحقیق ،از افراد صاحبنظر در ارتباط با موضوع
تحقیق مصاحبه بعمل آمد و سپس با توجه به مبانی نظری تحقیق و نتايج بدست آمده از مصاحبه ،متغیرهای تحقیق به عنوان ابزار
سنجش تهیه و تنظیم شد.
جامعه آماری اين تحقیق کلیه صاحبنظران (زن و مرد) در امور آموزش عالی می باشند.در تحقیق حاضر نیز ،برآورد حجم
نمونه،تعداد  377نفر از صاحبنظران در حوزه علم به صورت نمونه گیری سیستماتیك انتخاب گرديدند.با توجه به پراکندگی
جمعیت آماری و نبود فهرست اعضای جامعه آماری(چهارچوب نمونه گیری) از اين روش استفاده گرديد.
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يافته ها

همانگونه که بیان شد رابطه بین آموزش عالی و توسعه ملی در قالب فرضیه های تحقیق مطرح گرديد که در ادامه به بررسی آنها می
پردازيم.
جدول  :3نتايج ضريب همبستگی متغیر مستقل با متغیرهای وابسته

متغيرهای وابسته توسعه ملي

سطح معناداری() sig

ضريب همبستگي() r

توسعه فرهنگی

7/777

7/902

7/777

7/273

7/777

7/230

توسعه سیاسی

7/777

7/232

توسعه انسانی

7/777

7/220

توسعه اقتصادی
توسعه اجتماعی

آموزش عالي

همانگونه که در جدول ضرايب همبستگی مشاهده می شود به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه فرهنگی رابطه وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده کرديم.با توجه به نتايج آزمون ضريب همبستگی پیرسون() r= 0/58
و سطح معناداری کمتر از  9درصد ( .) sig=0/000می توان گفت رابطه مستقیم و معناداری بین آموزش و توسعه فرهنگی وجود
دارد.يعنی هر چه آموزش عالی در بین افراد بیشتر باشد توسعه فرهنگی در کشور نیز بیشتر می شود.همچنین به نظر می رسد بین
آموزش عالی و توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد .برای آزمون اين فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده کرديم.با توجه به
نتايج آزمون ضريب همبستگی پیرسون( ) r= 0/402و سطح معناداری کمتر از  9درصد ( .) sig=0/000می توان گفت رابطه
مستقیم و معناداری بین آموزش و توسعه اقتصادی وجود دارد.يعنی هر چه آموزش عالی در بین افراد بیشتر باشد توسعه اقتصادی در
کشور نیز بیشتر می شود ،به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه اجتماعی رابطه وجود دارد .برای آزمون اين فرضیه از ضريب
همبستگی پیرسون استفاده کرديم.با توجه به نتايج آزمون ضريب همبستگی پیرسون( ) r= 0/397و سطح معناداری کمتر از 9
درصد ( .) sig=0/000می توان گفت رابطه مستقیم و معناداری بین آموزش و توسعه اجتماعی وجود دارد.يعنی هر چه آموزش
عالی در بین افراد بیشتر باشد توسعه اجتماعی در کشور نیز بیشتر می شود ،به نظر می رسد بین آموزش عالی و توسعه سیاسی رابطه
وجود دارد .برای آزمون اين فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده کرديم.با توجه به نتايج آزمون ضريب همبستگی
پیرسون( ) r= 0/424و سطح معناداری کمتر از  9درصد ( .) sig=0/000می توان گفت رابطه مستقیم و معناداری بین آموزش
و توسعه سیاسی وجود دارد.يعنی هر چه آموزش عالی در بین افراد بیشتر باشد توسعه سیاسی در کشور نیز بیشتر می شود ،به نظر می
رسد بین آموزش عالی و توسعه انسانی رابطه وجود دارد .برای آزمون اين فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده کرديم.با
توجه به نتايج آزمون ضريب همبستگی پیرسون( ) r= 0/438و سطح معناداری کمتر از  9درصد ( .) sig=0/000می توان
گفت رابطه مستقیم و معناداری بین آموزش و توسعه انسانی وجود دارد.يعنی هر چه آموزش عالی در بین افراد بیشتر باشد توسعه
انسانی در کشور نیز بیشتر می شود.
نتيجه گيری

از آن چه راجع به توسعه و ابعاد مختلف آن از قبیل توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،توسعه انسانی و فرهنگی و ارتباط آن ها با
آمو زش عالی گفته شد؛ چنین نتیجه گیری می شود که خدمات دانشگاه برای توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی سیاسی الزم و
شناخته شده است و نقش زيربنايی دارد .از اين نظر دانشگاه در ارتباط با توسعه ملی نقش ريشه را ايفا می کند ،زيرا نیازی زيربنايی
و شرطی الزم است و خدمات دانش گاه برای توسعه فرهنگی و تعالی زندگی نقش روساختی دارد؛ يعنی جزء هدف و غايت توسعه
به شمار می آيد .از اين نظر در ارتباط با توسعه ملی نقش میوه را ايفا می کند و ملزوم و حاصل توسعه شناخته می شود .حل
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مشكالت و رفع نیازهای توسعه ملی غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به وسیله دانشگاهها و در سايه انجام يافتن پژوهش
های علمی و نوآوری های استادان و پژوهشگران دانشگاهی صورت پذيرفته است.
الت باخ 3در "مروری بر مسائل آموزش عالی در جهان سوم" چنین نتیجه می گیرد:
"آموزش عالی در جهان سوم نهاد بسیار مهمی را تشكیل می دهد ،نه تنها از نظر اين که تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنايی
برای جامعه ای برخوردار از تكنولوژی مهیا می کند ،بلكه از اين نظر که مهمترين نهاد فكری است که تأثری بسیار گسترده ای بر
فرهنگ ،امور سیاسی و اعتقادی دارد ،دانشگاه ها به آفرينش و به خصوص به ترويج دانش در جوامعی که "نخبگان علمی" اندکند
کمك می کنند.
دانشگاهیان نه تنها از طريق نوشتن و تألیف ،نقش عمده ای در جامعه ايفا می کنند ،بلكه با دادن مشاوره به دولت و بخش صنعت در
حیات فكری و نظاير آن نیز مشارکت می نمايند  ...دانشگاه ها بخشی از يك شبكه بین المللی دانش اند که از ريشه های تاريخی و
ابعاد امروزی برخوردارند ).(Altbach, 1987 : 25 – 67
توسعه ملی کلیه عوامل مؤثر در بهبود شرايط زيستی ،يعنی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه را در بر می گیرد و
زمانی توسعه به طور واقعی تحول پیدا می کند که عوامل ياد شده همزمان و متوازن تحول يابند .الزم است در پايان تأکید شود
تقلید از توسعه يافتگان و پذيرش نظريه ها و مدل های آنان بدون آزمون و بدون بومی کردن موجب جدايی دانشگاه های
کشورهای در حال توسعه از فرايند توسعه و عدم ياری دانشگاه ها و جامعه به توسعه يكديگر شده است
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