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 چکیده
کشور  55در ایران و  5614-0451در بازه زمانی  ،توسعهبررسی تأثیر آموزش بر  منظوربهدر این پژوهش 

تعداد دانشجویان و هزینه آموزش عالی( بر روی توسعه ، نرخ باسوادی) یآموزشاثر متغیرهای ، منتخب
برازش داده شده است.  موردنظرمدل  ،مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا

روش تحلیل واریانس در  و Rافزار ها توسط نرماز طریق تحلیل داده پژوهشهای مطابق یافته
اساس مدل پانلی برازش داده شده  بر .شدهای آموزش و توسعه اختالف معناداری مشاهده شاخص

های دولت در آموزش عالی بر شاخص هزینه ازآنپس ( ونرخ سواد) یعمومآموزش  را یرتأثبیشترین 
تری در امر توسعه آموزشی و ژاپن که دارای سابقه بیش متحدهیاالتا، گلستانکشورهای ان. داشتندتوسعه 
های . ضرایب تأثیرگذاری شاخصداشتندهای توسعه هم در وضعیت باالتری قرار شاخص ازنظر، هستند

تغییر در سطح سواد اثر  ینترکوچککه  بودهای عمومی بیانگر این آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش
اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد ؛ روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد تریبیش

گذاری در آموزش عمومی جهت هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست، در کشورهایی نظیر ایران
ستند تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی ه

تأثیرگذاری آموزش عالی بر  ازنظر .داشتندمیانه این دو طیف قرار  ( درترکیه و برزیل، چین، یکره جنوب)
. کشور ایران بودکشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته  یبضرا، توسعه

توسعه از رشد مناسبی  شاخص، بودعلیرغم اینکه در دوره مذکور با رشد فزاینده تعداد دانشجویان مواجه 
رود تری نسبت به آنچه انتظار میو ضرایب مربوط به شاخص آموزش عالی در مقدار پایین بودنبرخوردار 

. این بدین معنا است که علیرغم گسترش آموزش عالی دیگر عوامل منجر به توسعه در بودقرار گرفته 
 نیامده است. به وجودآورانه شکاف علمی و فن پر کردنکشور فراهم نبوده و امکان 
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 مقدمه

 شناخته جوامع جانبههمه توسعهرشد و  ینددر فرا یدیعامل کل عنوانآموزش بهامروزه 

 پرورشوآموزش. (5960، )بادپا نو است هاییدهدانش و ا یدتول منبع . آموزششودمی

انسانی در ترکیب با  شود. این سرمایهباعث ایجاد سرمایه انسانی در کشورها می

 پی درمنابع مالی و منابع طبیعی تولید و شکوفایی در کشور را ، های فیزیکیسرمایه

شده و نابرابری و  دارد. آموزش و تعلیم افراد باعث ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی

رفاه شهروندان  تأمیندهد و موجبات جامعه کاهش میاالمکان در تبعیض را حتی

 (.0449، 5بولت و فرنکما) گرددمی

بر  یمبتن کشورهای صنعتی وچه در ، نقش آموزش در رشد و توسعه کشورها

است  لبدییو ب یرچشمگ، توسعهدرحال یو چه در کشورها یشرفتهپ هایتکنولوژی

ی خواه در سطح مدرسه آموزش گذاریسرمایه (.5969، احمدی و همایون سپهر، )ثابتی

کار  یرویو ن بخشیدهرا ارتقاء  یانسان یروین هاییتقابل و خواه در سطح آموزش عالی

راه رشد و  آموزش بنابراین ؛کندیم یامه یدتول یدجد تکنولوژیاستفاده بهتر از  یرا برا

ها دانشگاهو مراکز آموزشی گسترش  .کندیکشورها هموار م یرا برا جانبههمه توسعه

 یهاساختیربلکه ز، یت شودجامعه ترب موردنیاز یانسان یروین شود کهباعث می تنهانه

ها و از روش برداریی بهرهجامعه برااقتصادی  و سیاسی، اجتماعی، یفرهنگ

 توانیرا مبه همین دلیل توسعه آموزشی . خواهد شد تقویت نیزنو  هایتکنولوژی

و  ییافزادانش، دانست که با آموزش یدر منابع انسان ریگذایهمؤثرترین روش سرما

توسعه  یالزم را برا اقتصادی و یاجتماع ،یفرهنگ هایینهزم، هانگرش و مهارت یارتقا

در متون مختلف علمی  .(5960، قاسمی و صادقی میرمحمد، رو)باریک کندیفراهم م

توانمندی نیروی انسانی  که باعث افزایش را هر نوع تغییر در کیفیت و کمیت آموزش

                                                                                                                                        
1. Frankema & Bolt 
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، 0بروملی ؛0454، 5یسرسنل و ینگگسل، یزرفر) اندکردهتوسعه آموزشی قلمداد شود، 

0457.) 

اما مفهوم علمی توسعه  ؛شاید به قدمت تاریخ جامعه بشر باشد، تاریخ مفهوم توسعه

دیده و آگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز به بازسازی کشورهای آسیب

، در جایگاه جهانی مطرح گردید )عزیزی ،نیافته از وضعیت خودای توسعهکشوره

 بر اساسترین مفاهیمی است که اییکی از پایهمفهوم (. این 5960، شکوهی بیدهندی

های ها تشکیل شده و جنبهمباحث نظری و بینش حاصل از کار تجربی طی سال

 توسعه (.5919، درزیگو و مختلف آن آشکار و آشکارتر گردیده است )سرکسیان

برای نخبگان فکری کشورهای جهان سوم از اولویت و اهمیت باالیی برخوردار  ویژهبه

یافتگی چالش اصلی جامعه بوده و همه وقایع و نتوسعهاین کشورها در  چراکهاست. 

 تحت تأثیر آن قرار دارند )عبدالهی وناخواهخواهاجتماعی و اقتصادی ، تحوالت سیاسی

 (.5911، راد و

( 5975اند. عظیمی )های متفاوتی آن را تعریف کردهنظران توسعه از دیدگاهصاحب

نظر  به عبارت است از تغییر روش تولید از مبنای سنتی به علمی. اعتقاد دارد توسعه

آموزش ، ای از پنج عامل مرتبط به هم است: فرهنگ مناسبوی توسعه مجموعه

نظام مدیریت و اقتصاد مناسب و حفظ ثبات نظام. ، تشکیل سرمایه، مناسب برای توسعه

گذاری در منابع انسانی و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایه تأکیدبا  9آمارتیاسن

او توسعه عبارت است از افزایش  ازنظرکند. تفسیر خاصی از توسعه ارائه می، دارد

را  ( توسعه0440) میر (.59607، ترجمه نوری، 0ها )سنها و بهبود استحقاقتوانمندی

 ازنظرو نهادی دانسته است.  ارزشی، فنی تحوالت و با تغییراترشد اقتصادی توأم 

 یهانظامیراست. هرگونه بهبود در ز چندبعدی مفهوم یکتوسعه  (0444) 1ویلیامسون

                                                                                                                                        
1. Fraser,Gosling & Sorcinelli 

2. Bromley 

3. Amartya sen 

4. Sen 

5. Williamson 
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توسعه  گیریاندازه توسعه هستند. لذا در یقمصاد درواقع یاسیو س یاقتصاد، یاجتماع

توسعه را ( هم مانند ویلیامسون 5696) 5یرزس. ابعاد آن را در نظر گرفت یهکل یدبا

، و درآمد یدتول یزانعالوه بر بهبود م توسعه، یو یدهبه عق .داندمی چندبعدییانی جر

است.  و اعتقادات مردم یادار، یاجتماع، ینهاد یهادر ساخت یاساس یشامل دگرگون

 ازنظر. دارد تأکید یبر ابعاد فرهنگ خود در تعریفتوسعه  نظرصاحب( 5697) 0یشرام

است با ابعاد مختلف؛ توسعه دستاورد انسان  اییدهبشر و پد یدستاوردها از او توسعه

 فرهنگی است. مختصات یو در محتوا و نمود دارا شودیمحسوب م

با توجه به اثرگذاری توسعه آموزشی در توسعه کشورها ضرورت دارد که کم و 

توجه به روند  با وزش در سطوح مختلف توسعه بررسی شود.کیف اثرگذاری آم

های آموزشی در سطح عمومی پرشتاب کشورها در امر توسعه و ارتباط آن با سیاست

فیزیکی و مادی اهمیت و ضرورت دارد.  های انسانی در کنار سرمایهتقویت سرمایه

مین راستا بررسی تجربیات کشورهای جهان در سطوح مختلف توسعه و آموزش در ه

 حائز اهمیت است.

زا رشد تولید در کشور به علت نیروهای درون یک نظریه رشد درون بر اساس

گذاری در نیروی انسانی دهد. طبق نظریه مذکور سرمایهکشور و نه خارج از آن رخ می

در توسعه یک کشور دارد. فرایند  توجهیقابلو رشد خالقیت و نوآوری در آموزش اثر 

 بنیاندانشاست که با اثرات جانبی مثبت و سرریز حاصل از یک سیستم  به این شکل

کند توسعه گردد. این نظریه ادعا میمی پژوهشگرزا در یک کشور رشد و توسعه درون

(. برخی از 0445، 9رومر) داردهای تشویق علم بستگی بلندمدت یک کشور به سیاست

اعتقاد  هاآنفرایند توسعه دارند.  زیادی بر نقش آموزش عالی در تأکیدنظران صاحب

با ایجاد مهارت و ، از فرایند کلی آموزش یبخش عنوانبهدارند که آموزش عالی 

کند. اثرات وری نیروی انسانی را فراهم میتخصص در شهروندان زمینه ارتقای بهره

                                                                                                                                        
1. Seers. 

2. Mishra. 

3. Roomer. 
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قیت اثر شناختی و اثر خال، بندی نمود: اثری شغلیتوان در سه گروه دستهآموزش را می

انجام دهد.  خوبیبهشود که فرد بتواند وظایف محوله را و نوآوری. اثر شغلی باعث می

شود که در مراحل زندگی های شناختی فرد میاثر شناختی موجب تقویت توانایی

شود. انتظار ضرورت دارد. اثر نوآوری عموماً از طریق آموزش پیشرفته فراهم می

تر قیت و نوآوری مسیر رشد و توسعه کشورها را کوتاهرود که دانشگاه با ایجاد خالمی

گذاری در آموزش به نسبت از بازدهی بیشتری برخوردار . به دالیل فوق سرمایهکند

 (.5919، خورشیدی) است

گذاری در این حوزه باعث طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقدند که سرمایه

کشورهایی که دارای درصد باالتری  دیگربیانبهشود. آورانه میخالقیت و تغییرات فن

امکان بیشتری در ارائه خالقیت و ، و متخصص هستند دیدهآموزشاز شهروندان 

مقابل  در هستند. 5این کشورها در مرز تکنولوژی دیگربیانبههای نوین دارند. تکنولوژی

نند با توامی هستندوری کمتری برخوردار کشورهایی که فقیر هستند و از سطح بهره

های کشورهای گذاری در آموزش و توسعه آموزشی از ابداعات و خالقیتسرمایه

و به این طریق شکاف  کردههستند استفاده  تکنولوژی مرزدارای توسعه باال که در 

 توسعهدرحالتوسعه آموزشی در کشورهای  دیگربیانبهای خود را کاهش دهند. توسعه

توانند زیرا این کشورها می ؛های توسعه یافته داردبیشتری را نسبت به کشور اثربخشی

گذاری در آموزش از طریق مرزهای دانشی ای خود را با سرمایهشکاف توسعه

 .(0450، 0کوارسما و بستن) دهندکشورهای توسعه یافته کاهش 

ای به بررسی اثر سرمایه انسانی بر توسعه ( در مطالعه0455) 9ژانگ و ژوآنگ

 یانگرمطالعه ب ینا یج. نتاپرداختند 5667-0449دوره  منتخب طیاقتصادی کشورهای 

متوسطه نقش  و دوره ییاست که آموزش در سطح دانشگاه نسبت به آموزش ابتدا ینا

 توسعهبر  ین تأثیر هرکدام از متغیرهای مذکوردارد. عالوه بر ا توسعهبر  یمؤثرتر

                                                                                                                                        
1. technology frontier 

2. Basten & Cuaresma 

3. Zhang & Zhuang 
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نقش  یآموزش دانشگاه، یافتهعهتوس مناطقدارد. در  یهبه سطح آن ناح یبستگ اییهناح

از آموزش در سطح ، یافتهکمتر توسعه یدارد و بالعکس نواح توسعه یتری رومهم

 یرد.پذیمبیشتری و دوره متوسطه تأثیر  ییابتدا

علی  بررسی همبستگی و رابطه به( 0455) 5شهید فاروق و سرور، رحمان، افضل

های سری زمانی پرداختند. مطابق دهدا بین آموزش و توسعه کشور پاکستان از طریق

وجود دارد. و توسعه سطوح آموزش با رشد یان تمام علی م رابطه هاآن پژوهش

بر . است داشته توسعهبر  یشتریاثر ب یآموزش عال، یسطوح آموزش ین از بینهمچن

یل تسه یندهرا در آ توسعه، یدر آموزش دانشگاه یگذاریهسرما این مطالعه اساس

 .کندمی

 هایهزینهرابطه  یبه بررس، 5674-0450دوره  یط (0450) 0رکانا و سزیم

بین آموزش و رابطه مثبت  یانگرب یجنتا ترکیه پرداخته است.کشور توسعه و  یآموزش

های آموزشی روند اختصاص بیشتر هزینه هاآن هایپژوهشمطابق  .توسعه بوده است

 .کندتوسعه را تسریع می

ا بررسی تأثیر رشد آموزش بر مطالعات رشد آموزش و بر ب (0450) 9بنوس و زوتو

نشان رگرسیون -با استفاده از تحلیل متا، تخمین انجام شده 616مطالعه و  17روی 

مشخص آموزش بر رشد هستند.  یاردادند که شواهد بازگوکننده رابطه مثبت و بس

مطالعات همگن  تمام در یقیحق رشد بردارند اوالً اثر آموزش هرچند آنان اظهار می

ثالثاً ، به سنجش آموزش مربوط است یآموزش تا حد یبتنوع در ضر یاًثان، یستن

 یهااثرات آموزش به مدل خاص استفاده شده و اطالعات و خروجی یزانتفاوت در م

 .مطالعه مربوط است

                                                                                                                                        
1. Afzal, Rehman, Shahid Farooq & Sarwar 

2. Mercan & Seze 

3. Benous & Zotou 
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به بررسی  0ای با استفاده از تحلیل کران مرزی( در مطالعه0451) 5حسنا و کوریب

 یاییآس یتی کشورهایمختلف آموزش و سطوح جنس سطوح رشدبین تأثیرات مقایسه 

زن و  یتآموزش هردو جنسنشان داد که  زازا و درونهای بروننتایج مدلپرداختند. 

رشد  بر یو عال ییراهنما، ییابتدا یدر سه سطح آموزش یمرد اثر مثبت و معنادار

وری ین است که شکاف بهرهمذکور بیانگر ا هایپژوهشهمچنین  .دارد صادیاقت

گذاری بر جنسیتی وجود داشته و به همین دلیل کشورهای آسیایی از طریق سرمایه

 .توانند پیشرفت کنندتر میآموزش زنان سریع

های آموزش عمومی را بر توسعه سرمایه انسانی ( تأثیر هزینه5961بصیرت ) تربو و

قرار دادند. مطابق  وردبررسیمبر روی کشورهای منتخب  0459تا  5661در فاصله 

بر  بلندمدتو  مدتکوتاهدر  وپرورشآموزشمطالعه مذکور اثر متغیر مخارج دولت بر 

دار است. همچنین رشد اقتصادی کشورها مرتبط با توسعه سرمایه انسانی مثبت و معنی

 .استسطح دانش و تخصص نیروی انسانی ، انسانی سرمایه

و بسط مطالعات  یاییآس یدر مورد کشورها ات گذشتهمطالع با پیشینه( 0451) 9کیم

با توجه به آموزشی  و انسانی یهسرما ی تأثیر توسعهبررس یافته بهتوسعه یبه کشورها

کشور با  یککه  حاکی از آن است پژوهش یجنتا پرداخته است.زا درون رشدمفهوم 

یشتری رشد ب سرعت تواند بایم و توسعهپژوهش مناسب با  یاستس یرشانتخاب و پذ

زا که متکی به آموزش های رشد درونحاکی از آن است که سیاستپژوهش . نتایج کند

 زا دارد.های رشد برونتری نسبت به مدلو خالقیت نیروی انسانی است اثر بیش

به  0446-5694کشور طی دوره  11های ( با استفاده از داده0459) 0وانگ و شاشا

 یدر سطوح مختلف آموزش یبر رشد اقتصاد ینسانابررسی اثر آموزش و سرمایه 

 یو برخ یخصوصاً اثرات سطوح مختلف توسعه اقتصادپژوهش در این پرداختند. 

                                                                                                                                        
1. Hassana & Coorayb 

2. extreme bounds analysis (EBA) 

3. Kim 

4. Wang & Shasha. 
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 و تأثیر مثبت یانسان یهبود که آموزش سرما ینا یانگرب یجنتا یخی لحاظ شد.حوادث تار

سبت به ی نبر رشد اقتصاد یدارد. اثر مثبت آموزش عال یبر رشد اقتصاد یتیبا اهم

 سایر سطوح تحصیالت بیشتر است.

گذاری در ای با عنوان سرمایه( در مطالعه5960هوشمند و همکاران )

اثر  یبه بررس توسعهدرحالو تأثیر آن بر رشد کشورهای  وپرورشآموزش

، یرانا)منتخب  یکشورها و توسعهبر رشد  وپرورشآموزشگذاری در سرمایه

یک( مکز، یلیش، یلبرز، ینآرژانت، یمالز، تونس، یهترک، ندیلتا، یرومان، پرو، بلغارستان

اثر مثبت  یانگرمطالعه ب ینج ای. نتایتا( پرداخته استپانل دیقی )تلف یهابا استفاده از داده

 توسعهدرحال یکشورها یبر رشد اقتصاد وپرورشآموزشدر  یگذاریهسرما داریو معن

 درنتیجهو  یآموزش هایینهبودن هز نییپا مذکورپژوهش مطابق نتایج منتخب است. 

بودن  یینعوامل پا ترینمهماز ، ماهر یانسان یروین یتگرفتن تأثیر آموزش و ترب یدهناد

 .است توسعهدرحال یدر کشورها یسطح رشد اقتصاد

گذاری در آموزش ای به بررسی آثار سرمایه( در مطالعه5911الماسی و قره بابا )

که  دادمطالعه نشان  یجپرداختند. نتا 5914-5910ان طی دوره یراعالی بر رشد و توسعه 

 البته دار است.یمثبت و معن یرانا بر توسعه یانسان هاییهسرما زایشدر بلندمدت اثر اف

های زمانی بر توسعه نامحسوس بوده آموزش عالی در برخی از دوره مدتکوتاهاثرات 

 است.

 درر با در نظر گرفتن کشورها با توجه به مطالعات انجام شده مقاله حاض

مختلف توسعه و سطوح متفاوت آموزشی و با لحاظ دوره زمانی  هایوضعیت

طیفی پژوهش . در این کندهای دیگر تأثیر آموزش بر توسعه را بررسی تر جنبهطوالنی

و کشورهای توسعه یافته مورد تحلیل قرار  توسعهدرحالاز کشورهای تازه صنعتی شده 

استفاده از شاخص توسعه انسانی است که با مدل پژوهش ژگی دیگر این گیرد. ویمی

اکثر مطالعات انجام شده در باال متغیر  کهدرحالیتری دارد. زا تناسب بیشرشد درون

 اند.قرار داده موردتوجهعنوان متغیر وابسته رشد اقتصادی را به
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مطالعه تطبیقی ایران بررسی تأثیر آموزش بر توسعه از طریق پژوهش بنابراین هدف 

 توان این پرسشمیپژوهش برای مسئله اصلی  بنابرایناست.  کشور منتخب 55و 

مطرح ساخت که تأثیر آموزش بر توسعه چگونه است؟ روند تأثیر آموزش بر  کلیدی را

گذاری در توسعه کشورهای منتخب در مقایسه با ایران چگونه است؟ اثرات سرمایه

 اثرگذاری گذاری در آموزش عالی دارد؟با سرمایه آموزش عمومی چه تفاوتی

 های توسعه آموزشی چه تفاوتی بر کشورها در سطوح متفاوت توسعه دارد؟سیاست

 روش

ها با استفاده از داده تحلیل فاده روش تحلیل محتوا انجام شده است.تاین پژوهش با اس

آماری  جامعه شده است. امانج R افزاربا استفاده از نرم و 5های طولیروش تحلیل داده

عنوان نمونه منتخب برگزیده شده کشور به 50این پژوهش کشورهای جهان است که 

است که قبل از تاریخ  ذکرقابل. است 0451تا  5614 موردمطالعهاست. دوره زمانی 

های قبل های آماری برخی از کشورها دچار نقص بوده و این امر تحلیل دادهمذکور داده

در پژوهش با توجه به  مورداستفاده. منابع کندساله مذکور را غیرممکن می 91از دوره 

انجام  هایپژوهشقرار گرفتند. تا جایی که امکان داشت  مورداستفادهچند شاخص 

های انتهایی صورت بیشتر بر سال تأکید اما، شده از تمام دوره زمانی انتخاب شدند

هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای  انتخاب شدند که ایگونهبهگرفت. منابع 

هم حوزه  هاپژوهشموضوعی هم تالش شد که  ازنظررا شامل شوند.  نیافتهتوسعه

در این  موردمطالعهشاخص  آموزش عالی و هم حوزه آموزش عمومی را در بربگیرند.

توسط  انتشاریافتههای های شاخص مذکور از دادهداده استپژوهش توسعه آموزشی 

 جهانی استخراج شده است. بانک

، های مربوط به امکانات عملیای از شاخصمختلف مجموعه هایپژوهشدر 

ان و دانشجویان و پیشرفت آموزدانشتعداد ، نیروی انسانی، های آموزشیهزینه، فیزیکی

، نصراللهی نیا و اند )صابریهای توسعه آموزشی در نظر گرفتهعنوان شاخصعلمی را به
                                                                                                                                        
1. longtidunal data analysis 
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 و ؛ کاکا دزفولی5960، احمدی و ترابی، ؛ ملکی5960، علیزاده گیالنده و، نی؛ یزدا5969

(. با توجه به اینکه در 5960، زاده و موسویسیدعباس، حسنی، سامری ؛5961، عبدالهی

، بسیاری از اطالعات و آمارهای جزئی وجود ندارد المللیبینسطح مقایسه 

شاخص نرخ  -از: الف اندعبارت های عملیاتی توسعه آموزشی در این مقالهشاخص

قرار  موردمحاسبهسال به باال  51است که شاخص مذکور برای افراد  ذکرقابل؛ 5سواد

 منظوربهکه در متن  0هزینه دولت در آموزش عالی به ازای هر نفر -ب گرفته است.

های آموزش عالی نامبرده خواهد شد: برای شاخص هزینه عنوانبه پسازایناختصار 

سبه هزینه دولت در آموزش عالی شاخص درصد هزینه دولت در آموزش عالی محا

های مختلف ضرب برحسب تولید ناخالص داخلی در درآمد سرانه هر کشور در سال

عنوان هزینه دولت در آموزش عالی به ازای هر آمده به به دستشده است. سپس رقم 

به ازای هر ده  نامثبتعداد ت _به دست آمده است؛ ج پژوهشگرمحاسبات  بر اساسنفر 

تعداد  عنوانبهرعایت اختصار  منظوربه پسازاینکه  9هزار نفر در آموزش عالی

بانک ) جهانیهای بانک های مذکور نیز از دادهدانشجویان آورده خواهد شد. داده

پژوهش استخراج شده و مورد پردازش قرار گرفته است. در این  (0459، جهانی

 -1برزیل؛  -0ایران؛  -9؛ متحدهایاالت -0؛ انگلستان-5از  اندعبارتکشورهای منتخب 

 -50مصر و  -55مالزی؛  -54کره جنوبی؛  -6ژاپن؛  -1روسیه؛  -7چین؛  -9ترکیه؛ 

 (.5جدول ) هند

 نمونه منتخب و توزیع جغرافیایی و توسعه آموزشی آن .1 جدول

ه آموزشیتوسع فرایند توسعه حوزه جغرافیایی نام کشورها ردیف  

وسعهسابقه تاریخی ت اروپا انگلستان 5 السابقه توسعه آموزشی با   

همتحداالتیا 0 وسعهسابقه تاریخی ت آمریکای شمالی  السابقه توسعه آموزشی با   

توسعهدرحال خاورمیانه ایران 9 اصرسابقه توسعه آموزشی مع   

اصرمعسابقه توسعه آموزشی  تازه صنعتی شده آمریکای التین برزیل 0  

                                                                                                                                        
1. schooling 

2. government expenditure on high education (GEHE) 

3. enrollment in tertiary education per 10,000 people (ETEP) 



 998 بر توسعه ... آموزشی توسعه تأثیر تطبیقی بررسی

ه آموزشیتوسع فرایند توسعه حوزه جغرافیایی نام کشورها ردیف  

اصرسابقه توسعه آموزشی مع تازه صنعتی شده خاورمیانه ترکیه 1  

اصرسابقه توسعه آموزشی مع تازه صنعتی شده شرق آسیا چین 9  

اصرسابقه توسعه آموزشی مع تازه صنعتی شده شمال آسیا روسیه 7  

وسطسابقه توسعه آموزشی مت سابقه تاریخی شرق آسیا ژاپن 1  

اصرسابقه توسعه آموزشی مع تازه صنعتی شده شرق آسیا کره جنوبی 6  

اشرق و جنوب شرق آسی مالزی 54 اصرسابقه توسعه آموزشی مع تازه صنعتی شده   

توسعهدرحال خاورمیانه مصر 55 اصرسابقه توسعه آموزشی مع   

توسعهدرحال جنوب آسیا هند 50 اصرسابقه توسعه آموزشی مع   

دارای سابقه  شدهانتخابی از کشورهای دهد برخنشان می 5که جدول  طورهمان

تاریخی  صورتبه متحدهایاالتتوسعه آموزشی باال هستند. کشورهایی مانند انگلستان و 

اند و از این نظر و از حدود سه قرن گذشته فرآیند توسعه آموزشی خود را شروع کرده

(. 0440، 0؛ روئگ0441، 5)ویتی و پاول هستندتر از کشورهای دیگر بسیار پیشرفته

کشور ژاپن دارای سابقه تاریخی متوسط بوده که فعالیت توسعه آموزشی منظم را از 

کشورها  سایر (.0449، 9است )اوهنو کردهشروع  5114های دوره میجی از حدود سال

مصر و هند( گسترش آموزش ، مالزی، جنوبی کره، روسیه، چین، ترکیه، برزیل، )ایران

 ازنظراند. البته نوع عملکرد کشورهای مذکور در قرن بیستم هرا در قرن بیستم آغاز کرد

توان به دو گروه کشورهایی که آموزش بسیار متفاوت بوده و این کشورها را هم می

اند تقسیم دارای توسعه آموزشی شتابان و کشورهایی که دارای توسعه آموزشی کند بوده

یه کشورهایی هستند که چین و روس، مالزی، جنوبی کرهنمود. بخصوص کشورهای 

 شتابان صورت گرفته است. صورتبه هاآنتوسعه آموزشی 

ها از یک مدل پانلی استفاده ها با توجه به ساختار پانلی دادهتحلیل داده منظوربه

هر کشور در طول  هایهها به این صورت است که مشاهدشده است. ساختار پانلی داده

                                                                                                                                        
1. Witte & Paul 

2. Rüegg 

3. Ohnno 
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 تأثیرای شده است. با هدف بررسی کشور آشیانه( داخل هر 0451-5614سال ) 91این 

 شود.بر توسعه دوازده کشور منتخب مدل به شکل ذیل نوشته می آموزش

 :5رابطه 

 

تصادفی سطح اول  اثر ثرات کشورها بوده و ا و ،  در رابطه یک

برازش  R افزارها مدل با نرماستخراج یافته منظوربه. است( )مشاهدات در هر کشور

از آنان با  هرکدامبه ذکر است که با توجه به ناهمگنی متغیرهای مستقل  الزم داده شد.

 اند.توجه به مقادیر هر کشور استاندارد شده

 هایافته

ای هبه تفکیک کشورها و برحسب شاخص 9-9 هایجدول درها تحلیل توصیفی داده

های آموزش عالی و تعداد هزینه، نرخ سواد، توسعهمرکزی و پراکندگی متغیرهای 

همگنی مورد  ازنظر موردنظرهای متغیرهای ارائه شده است. در ضمن دادهدانشجویان 

ها با از داده هرکدامناهمگنی است و به همین دلیل  مؤیدآزمون قرار گرفتند که نتایج 

 (.0 جدول) شدندراکندگی آن استاندارد های مرکزی و پتوجه به شاخص

 آزمون همگنی واریانس .2جدول 

داریمعنیسطح   0درجه آزادی   5درجه آزادی    آماره لوین 

4445/4 توسعه انسانی  004 55 056/1  

4445/4 نرخ سواد  004 55 765/90  

4445/4 هزینه آموزش عالی  504 5 610/55  

4445/4 تعداد دانشجویان  996 55 140/59  
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 های مرکزی و پراکندگی شاخص توسعه به تفکیک کشورها و کلیشاخص .3جدول 
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین کشور ردیف

 79/4 11/4 47/4 99/4 برزیل 5

 70/4 09/4 5/4 11/4 چین 0

 96/4 01/4 47/4 16/4 مصر 9

 90/4 99/4 41/4 06/4 هند 0

 77/4 17/4 49/4 74/4 ایران 1

 64/4 90/4 41/4 76/4 ژاپن 9

 64/4 17/4 47/4 96/4 کره جنوبی 7

 14/4 74/4 40/4 79/4 مالزی 1

 71/4 94/4 49/4 91/4 روسیه 6

 77/4 06/4 41/4 99/4 ترکیه 54

 65/4 70/4 49/4 19/4 انگلیس 55

 60/4 19/4 49/4 11/4 آمریکا 50

 60/4 99/4 59/4 96/4 کل 

 (0459 ،منبع: بانک جهانی)

آزمون لوین متغیر توسعه برای کشورهای مختلف از همگنی واریانس الزم  بر اساس

های مرکزی و شاخص واسطهبههای آن (. به همین دلیل داده0جدول ) نیستبرخوردار 

ترین میانگین شاخص توسعه انسانی به کشورهای بیش .پراکندگی استاندارد شدند

چین و مصر ، اختصاص دارد. کشورهای هند 11/4و  19/4انگلیس و آمریکا به ترتیب 

، 06/4از:  اندعبارتترین میانگین شاخص توسعه انسانی هستند که به ترتیب دارای کم

 (.9جدول ) /.16و  11/4
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 های مرکزی و پراکندگی نرخ سواد به تفکیک کشورها و کلیشاخص .4 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین کشور ردیف

 60 1/70 10/9 10/10 لبرزی 5

 0/67 9/14 9/9 75/16 چین 0

 1/70 7/99 19/55 19/11 مصر 9

 6/79 5/91 99/55 00/19 هند 0

 5/76 0/00 15/50 97/79 ایران 1

 6/66 1/66 40/4 11/66 ژاپن 9

 9/66 64 45/9 97/69 کره جنوبی 7

 9/67 0/79 09/9 99/11 مالزی 1

 7/66 7/69 45/5 79/61 روسیه 6

 6/69 99 01/6 19/10 ترکیه 54

 6/66 0/69 05/5 11/67 انگلیس 55

 7/66 66 07/4 01/66 آمریکا 50

 6/66 7/99 10/59 11/11 کل

 (0459 ،منبع: بانک جهانی)

در کشورهای مختلف متفاوت  سواد های مرکزی و پراکندگی در متغیر نرخشاخص

است. انحراف معیار سواد در  و در برخی بسیار کوچک و در برخی بسیار بزرگ

( نسبت به کشورهای توسعه 15/50( و ایران )99/55هند )، (19/55کشورهای مصر )

(. 0جدول ) است( بسیار باالتر 40/4( و ژاپن )07/4آمریکا )، (05/5یافته نظیر انگلیس )

مورد آزمون قرار گرفت  این متغیر آزمون لوین همگنی واریانس واسطهبهبه همین دلیل 

های مذکور با استفاده داده بنابراین (.0 جدول) استناهمگنی واریانس  مؤیدکه نتیجه 

های مرکزی و پراکندگی هر کشور استاندارد گردیدند. از طرفی سطح این از شاخص

، در کشورهای آمریکا مثالعنوانبهمتغیر در کشورهای مختلف نیز بسیار متفاوت است. 

و در کشورهای  64، باسوادی نرخنوبی حداقل مقدار ژاپن و کره ج، روسیه، انگلیس

 تر است.دیگر این مقدار بسیار کوچک
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 آموزش عالی به تفکیک کشورها و کلی های مرکزی و پراکندگی شاخص هزینه: شاخص5جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین کشور* ردیف

 19/965 09/971 10/555 01/109 برزیل 5

 - - - - چین 0
 00/945 07/007 60/00 11/070 مصر 9

 69/549 99/99 96/59 71/14 هند 0

 01/197 99/046 07/97 11/017 ایران 1

 69/5016 19/5496 96/71 16/5515 ژاپن 9

 50/5016 15/061 09/009 61/719 کره جنوبی 7

 97/616 11/111 11/509 49/197 مالزی 1

 01/900 50/071 17/97 99/106 روسیه 6

 07/991 91/060 1/595 97/041 ترکیه 54

 49/0466 57/5544 10/909 79/5114 انگلیس 55

 60/0950 10/5665 60/569 47/0001 آمریکا 50

 60/0950 76/900 11/160 11/160 میانگین )کل(

 (0459 ،منبع: بانک جهانی)
 * واحد ارقام به دالر است.

های مرکزی و پراکندگی در د شاخصدهنشان می 1که اطالعات جدول  طورهمان 

آموزش عالی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است؛ در برخی از آنان  متغیر هزینه

( و در برخی دیگر از کشورها 60/00-و مصر 96/59-انحراف معیار بسیار کوچک )هند

( به دست آمده است. از طرفی سطح این 1/909-انحراف معیار بسیار بزرگ )انگلیس

در کشور آمریکا  مثالعنوانبهدر کشورهای مختلف نیز بسیار متفاوت است.  متغیر

و در کشورهای دیگر این مقدار  1/5665، آموزش عالی حداقل مقدار شاخص هزینه

آزمون لوین همگنی واریانس این متغیر در  واسطهبهتر بوده است. بسیار کوچک

 استناهمگنی این متغیر  ؤیدمکشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفت که نتیجه 
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های مرکزی و های تمامی کشورها برحسب شاخص(. به همین دلیل داده0جدول )

 اند.جداگانه استاندارد شده صورتبهپراکندگی هر کشور 

 های مرکزی و پراکندگی شاخص تعداد دانشجویانشاخص .6جدول 
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین کشور ردیف

 9709 5190 706 0746 برزیل 5

 9495 541 174 5445 چین 0

 9001 5416 719 0919 مصر 9

 0095 096 115 615 هند 0

 1669 5141 5101 9954 ایران 1

 9059 5611 146 0740 ژاپن 9

 9190 5001 5799 1457 کره جنوبی 7

 9764 056 5005 5169 مالزی 1

 9944 9401 5510 0105 روسیه 6

 9101 115 5950 0974 ترکیه 54

 9619 5011 164 0607 انگلیس 55

 9701 0997 104 1197 آمریکا 50

 9190 541 5191 9451 کل

 (0459 ،منبع: بانک جهانی)

های مرکزی و پراکندگی متغیر تعداد دانشجویان در کشورها بسیار متفاوت شاخص

لف مورد آزمون لوین همگنی این متغیر در کشورهای مخت واسطهبه(. 9جدول ) است

(. به همین دلیل 0جدول ) استناهمگنی این متغیر  مؤیدآزمون قرار گرفت که نتیجه 

های مرکزی و پراکندگی مربوط به هر کشور متغیر مذکور با استفاده از شاخص

 استاندارد گردید.
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بررسی اختالف بین  منظوربهها به روش تحلیل واریانس در ادامه تحلیل داده

. برای آزمون تحلیل واریانس ابتدا باید از گرفته است صورت وسعهتکشورها در متغیر 

. برای این منظور از آزمون شودحاصل  اطمینان توسعههای متغیر نرمال بودن داده

مقدار این آزمون  -Pکه با توجه به اینکه  استفاده شده است اسمیرنف - کولموگروف

با  که شودبودن این متغیر تأیید میفرض نرمال  بنابراین(؛ 007/4شد ) 41/4تر از بزرگ

 7توجه به مهیا بودن شرایط تحلیل واریانس اجرا و نتایج حاصل از آن در جدول 

 است. مشاهدهقابل

 یانس متغیر توسعهوارنتایج تحلیل  .7جدول 

مقدار برابر صفر است؛ بنابراین فرض  -Pشود مالحظه می 7که در جدول  طورهمان

رد شده و وجود اختالف تأیید ، صفر که عدم وجود اختالف معنادار بین کشورهاست

 کشور متفاوت است. 50این  در توسعهیعنی پراکندگی متغیر ؛ شودمی

نرمال بودن متغیر پاسخ ، های پانلیی ورود به مدلهمچنین یک فرض ضروری برا

که  که این فرض آزمون و تأیید گردید است توسعه مدلاست. متغیر پاسخ ما در این 

ابتدا نمودار پراکنش متغیر پاسخ را در مقابل هر یک از  درنتیجهاین متغیر نرمال است. 

 .آمده است 5 که نتایج آن در شکل کردهمتغیرهای مستقل رسم 

Pr(>F) جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات ارزش آماره 
 

 کشور 610/0 55 014. 595/60 ..../.5

 پسماندها 454/0 004 4../1  
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 مستقل متغیرهای ونمودار پراکنش متغیر توسعه  .1شکل 

شود یک روند خطی بین متغیر توسعه و با هر مالحظه می 5که در شکل  طورهمان

یک از متغیرهای مستقل وجود دارد که این موضوع داللت بر استفاده از مدل خطی 

شاخص توسعه نیز با روند رو به رشد توسعه آموزشی  هرسال. به این معنی که است

 صعودی رشد یافته است. صورتبه
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 نمودار پراکنش متغیر توسعه و نرخ سواد به تفکیک کشورها .3شکل 

تفکیک کشورها را نشان  به سوادنمودار پراکنش دو متغیر توسعه و نرخ  9شکل 

انگلیس ، ژاپن، شود در کشورهای توسعه یافته آمریکاکه مالحظه می طورهماندهد. می

رسد . به عبارتی به نظر مینیست سوادنرخ  تأثیرروسیه افزایش شاخص توسعه تحت و 

که قبالً  طورهمانمرحله اشباع رسیده و حداقل مقدار آنان  به سوادکه شاخص نرخ 

 1از این شاخص برای کشورهای دیگر است؛ اما در  تربزرگبسیار  مراتببه، اشاره شد

با  کهنحویبه، مثبتی بر روند شاخص توسعه داشته تأثیر سوادشاخص نرخ ، کشور دیگر

توسعه نیز افزایش یافته است. البته الزم به ذکر  شاخص سوادافزایش شاخص نرخ 

طی چند سال اخیر روندی مشابه چهار کشور  جنوبی کرهاست که دو کشور چین و 

ه در شکل ک طورهماناند. انگلیس و روسیه در پیش گرفته، ژاپن، توسعه یافته آمریکا

که  شود دامنه این شاخص برای آمریکا و ژاپن کوچک و ناچیز بوده استمالحظه می
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اند. در کشور مالزی این شاخص با مقدار باالیی در شکل این نقاط برهم منطبق شده

گیرد. این گیرد و سپس مجدداً اوج میای افت صورت میشروع شده؛ اما طی مرحله

آخر با  را نشان داده است. از طرفی کره جنوبی در سالدر نمودار خود  وضوحبهافت 

یک جهش در این شاخص مواجه است که بر این اساس روندی مشابه روند کشورهای 

 توسعه یافته را در پیش گرفته است.

ها باید شود که برای تحلیل دادهاین نتیجه حاصل می 9به همین دلیل مطابق شکل 

 نرخ سواد بر اساس کشورها تصادفی در نظر گرفته شود.از مدلی استفاده شود که متغیر 

 نمودار پراکنش متغیر توسعه و هزینه آموزش عالی به تفکیک کشورها .4شکل 



 918 بر توسعه ... آموزشی توسعه تأثیر تطبیقی بررسی

نمودار پراکنش دو متغیر توسعه و هزینه آموزش عالی به تفکیک  0در شکل 

زان شود در دو کشور آمریکا و انگلیس میکه مالحظه می طورهمانکشورها ترسیم شد. 

گذاری در سایر و بیشتر از سرمایه تربزرگبسیار  مراتببهگذاری در آموزش سرمایه

، آمریکا جزبهدامنه این شاخص برای همه کشورها ، هاکشورها بوده است. مطابق یافته

 اند.در شکل این نقاط برهم منطبق شده کهطوریبهانگلیس و کره جنوبی محدود بوده 

شود که برای این نتیجه حاصل می، ختلف برای هر کشوربا توجه به روندهای م

که متغیر شاخص هزینه آموزش عالی بر است ها نیاز به استفاده از مدلی تحلیل داده

اساس کشورها تصادفی در نظر گرفته شود. البته برای تأیید این موضوع نیاز به برازش 

 مود.ن اظهارنظرمدل بوده تا بر اساس آزمون بتوان در مورد آن 

 
 تفکیک کشورها به دانشجویانو تعداد توسعه نمودار پراکنش متغیر. 5شکل 
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مشاهده نمودار پراکنش دو متغیر توسعه و تعداد دانشجویان به تفکیک  1در شکل 

کره جنوبی و روسیه میزان این شاخص ، کشورها ترسیم شد. در کشورهای آمریکا

نمودار فوق دامنه  مطابق از سایر کشورها بوده است. و بیشتر تربزرگبسیار  مراتببه

 مصر و برزیل نسبتاً زیاد است.، این شاخص در غیر از کشورهای ژاپن

شود که برای این نتیجه حاصل می، با توجه به روندهای مختلف برای هر کشور

ساس که متغیر شاخص تعداد دانشجویان بر ااست ها نیاز به استفاده از مدلی تحلیل داده

 کشورها تصادفی در نظر گرفته شود.

های طول سال درسیر آموزش و توسعه ، دهدنشان می 1-5های شکلکه  طورهمان

تأیید ادعای فوق مدل پانلی  منظوربهصورت صعودی است. حال به  0451تا  5614

ش شود. نتایج مدل به شکل زیر گزاربرازش داده می، R افزارنرمها با استفاده از داده

 گردید.

 جدول اثرات ثابت .8جدول 
دانحراف استاندار برآورد پارامتر  t-مقدار P-مقدار 

701/4 ضریب ثابت  494/4  71/70  444/4  

400/4 نرخ سواد  440/4  470/1  444/4  

459/4 هزینه آموزش عالی  449/4  46/1  444/4  

441/4 تعداد دانشجویان  440/4  1 444/4  

است که  41/4و هر سه متغیر دیگر کمتر از  بدأممقدار عرض از -P، 1در جدول 

رد فرض صفر است. این نتایج  درنتیجهدار بودن آزمون و این موضوع بیانگر معنی

هزینه آموزش عالی و تعداد ، سواد نرخ هایشاخص طورکلیبهداللت بر آن دارد که 

 مذکورای ه. در بین شاخصدارند توسعهدانشجویان تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص 

اثر را بر شاخص توسعه دارد و در مقابل شاخص تعداد دانشجویان  بیشترین سواد نرخ

متغیرهای مربوط  ثابت تأثیرات نرخ سواد و اثرات اثر کمتری روی شاخص توسعه دارد.

آموزش عالی و تعداد دانشجویان( بیانگر اثرات تقریباً متوازن  به آموزش عالی )هزینه
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زش عمومی بر سطح توسعه کشورها است. البته با توجه به شرایط آموزش عالی و آمو

هر کشور این تأثیرات متفاوت است. جمع ضرایب مربوط به متغیرهای آموزش عالی 

شود که می 405/4( برابر با 441/4( و )تعداد دانشجویان= 459/4آموزش عالی=  )هزینه

. بر اساس مدل هستندبه یکدیگر ( تقریباً نزدیک 400/4با متغیر مربوط به نرخ سواد )

شاخص  ازآنپسپانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر مربوط به نرخ سواد بوده و 

هزینه آموزش عالی قرار دارد. شاخص تعداد دانشجویان اثر کمتری را نسبت به دو 

 شاخص دیگر دارد.

، کشورهای توسعه یافته )انگلیس، با فرض صفر در نظر گرفتن ضرایب تصادفی

برزیل( از سطح ، روسیه، مالزی، و ژاپن( و تازه صنعتی شده )کره جنوبی متحدهایاالت

، 1آمده در جدول  به دستاساس ضرایب  بر باالتری از توسعه برخوردار هستند.

و هر سه متغیر دیگر بر شاخص توسعه  مبدأعرض از  طورکلیبهتوان ادعا نمود که می

از این چهار ضریب بر شاخص  هرکدامبررسی اثر  منظوربهاثر معنادار دارد. حال 

؛ بر این اساس به تفکیک کشورها بررسی اثرات تصادفی آنان ضروری استتوسعه 

شود. انحراف معیار سطح اول اثرات تصادفی آنان محاسبه و نتیجه در ادامه گزارش می

 از: اندعبارتو دوم برای این مدل 

 
 

انحراف معیار اثر  ، در کشورهای مختلف مبدأعرض از  انحراف معیار اثر 

انحراف  انحراف معیار اثر شاخص هزینه آموزش عالی و  ، شاخص نرخ سواد

انحراف معیار کشورهای مختلف و همچنین در دانشجویانمعیار اثر شاخص تعداد 

از صفر بوده که  تربزرگشود همه اثرات که مالحظه می رطوهمانخطای مدل است. 

تعیین  منظوربهنشان از تغییرپذیری این متغیرها در کشورهای منتخب دارد؛ بنابراین 

ها به تفکیک کشورها اثرات تصادفی هر یک از این شاخص، میزان تغییرپذیری آنان

 شود.بندی میارائه و رتبه
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 کشورها تفکیک به بدأم از عرض ضرایب جدول .9 جدول

مبدأعرض از  کشور ردیف  

76/4 آمریکا 5  

719/4 انگلیس 0  

771/4 مالزی 9  

701/4 روسیه 0  

704/4 ایران 1  

710/4 ژاپن 9  

791/4 کره جنوبی 7  

791/4 برزیل 1  

964/4 مصر 6  

757/4 ترکیه 54  

759/4 چین 55  

917/4 هند 50  

زان سایر متغیرهای مستقل صفر باشد متغیر بیانگر این است که اگر می 6جدول  

آمریکا دارای بیشترین میزان و کشور هند دارای  کشور وابسته به چه میزان خواهد بود.

از ضرایب ، هستند. کشورهایی که دارای سطح توسعه باالتری استکمترین مقدار 

 که امری مورد انتظار و طبیعی است. هستندبیشتری برخوردار  مبدأعرض از 
 به تفکیک کشورها جدول ضرایب نرخ سواد .11 دولج

ب نرخ سوادضری کشور ردیف  

510/4 آمریکا 5  

509/4 انگلیس 0  

591/4 ژاپن 9  

40/4 مالزی 0  

400/4 کره جنوبی 1  

45/4 ایران 9  

440/4 ترکیه 7  
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ب نرخ سوادضری کشور ردیف  

440/4 برزیل 1  

447/4 روسیه 6  

445/4 چین 54  

449/4 مصر 55  

4490/4 هند 50  

انگلیس و روسیه بیشترین اثر و کشورهای ، آمریکا کشورهای سوادیر نرخ در متغ

مصر و چین کمترین اثر را بر روی توسعه دارند. با توجه به اینکه شیب نمودار ، هند

( بیشتر است طبیعتاً ضرایب 9کشورهای توسعه یافته در نمودار پراکنش )شکل 

 هند و مصر هم باالتر است.، نسبت به کشورهایی مانند ایران هاآناثرگذاری 

آموزش عالی به تفکیک کشورها جدول اثرات تصادفی ضریب شاخص هزینه .11جدول   

آموزش عالی هزینهضریب  کشور ردیف  

407/4 چین 5  

409/4 هند 0  

400/4 ترکیه 9  

451/4 برزیل 0  

451/4 مصر 1  

447/4 روسیه 9  

459/4 کره جنوبی 7  

450/4 ژاپن 1  

447/4 انگلیس 6  

441/4 ایران 54  

441/4 آمریکا 55  

449/4 مالزی 50  
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 کشورها تفکیک به دانشجویان تعداد ضریب تصادفی اثرات جدول .12 جدول

 ضریب تعداد دانشجویان کشور ردیف

459/4 چین 5  

459/4 هند 0  

459/4 ترکیه 9  

446/4 برزیل 0  

446/4 مصر 1  

441/4 روسیه 9  

441/4 کره جنوبی 7  

446/4 ژاپن 1  

441/4 انگلیس 6  

440/4 ایران 54  

440/4 آمریکا 55  

440/4 مالزی 50  

های آموزش عالی و شاخص تعداد اثرگذاری شاخص هزینه خصوص در

ترین ترکیه و برزیل دارای بیش، هند، بر روی توسعه کشورهای چین، دانشجویان

 توسعهدرحالکشورهای  در آموزش عالی در تأثیرگذاری ضرایباثرگذاری هستند. 

در مورد شاخص نرخ  کهدرحالی(. 55جدول ) استبیشتر از کشورهای توسعه یافته 

از  تربزرگهای آموزش عالی شود و ضریب هزینهعکس این موضوع استنباط می ،سواد

هم  50و  55 هایجدول(. مقایسه 1 جدول) استتعداد دانشجویان  تأثیرگذاریضریب 

 تربزرگ عموماً 55جدول  در عالیکند و ضرایب هزینه آموزش د میاین موضوع را تأیی

 است. 50از ضرایب تعداد دانشجویان در جدول 

 گیرینتیجهو  بحث

نشان داد که رابطه آموزش و توسعه هم در سطح عمومی و هم در  هاپژوهشنتایج 

در ( هم 0451) کوریبسطح آموزش عالی مثبت و اثرگذار بر توسعه است. حسنا و 
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آموزش را در تمامی سطوح مثبت و  تأثیرمطالعه خود بر روی کشورهای آسیایی 

آوردند. کشورهایی که دارای سابقه توسعه آموزشی باال هستند از  به دستدار معنی

. در مقابل کشورهای مصر و هند که هستندمیانگین شاخص توسعه باالتری برخوردار 

اند از کمترین میانگین شاخص ار بودهاز شتاب کمتری در توسعه آموزشی برخورد

از بین کشورهای منتخب  (.06/4و هند  16/4توسعه انسانی برخوردار هستند )مصر 

آمریکا و ، تری در توسعه آموزشی هستند )انگلیسکشورهایی که دارای سابقه بیش

، . کشورهای کره جنوبیهستندژاپن( از شاخص توسعه انسانی باالتری برخوردار 

ساله اخیر  91برزیل و چین تالش خوبی را برای رسیدن به توسعه در دوره ، مالزی

ترین سطح از این نظر قرار دارند. باالتر هند و ایران در پایین، اند. کشورهای مصرکرده

با نظریه  توسعهدرحالبودن سطح سواد کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای 

گذاری در علم بر توسعه آموزش و سرمایه تأثیرکه به  (0445) رومر زایدرونرشد 

بلندمدت و  تأثیر( بر 5961) بصیرتتربو و پژوهش نتایج  مطابقت دارد.، کندمی تأکید

با توجه به اینکه با استفاده از پژوهش دارند. این  تأکیدای چنین رابطه مدتکوتاه

، کندمی أییدترابطه بلندمدت آموزش و توسعه را ، های سری زمانی انجام شدهداده

 آن نیست. مدتکوتاهکه این امر به معنی نفی رابطه  هرچند

هند و ایران نسبت به کشورهای توسعه ، انحراف معیار سواد در کشورهای مصر

باال بودن این انحراف معیارها به  و ژاپن بسیار باالتر است. آمریکا، یافته نظیر انگلیس

هند و ، ش زیادی در کشورهای مانند مصراین معنا است که در دوره زمانی مذکور تال

سوادی کاهش پیدا کند و پایین بودن انحراف معیار ایران صورت گرفته است تا نرخ بی

آمریکا و ژاپن بیانگر این است که در دوره زمانی مذکور ، در کشورهایی نظیر انگلیس

ساله مذکور  91قبل از  نرخ سواد از ابتدا در سطح مطلوبی قرار داشته است و در دوره

 گذاری صورت پذیرفته است.بر روی آموزش سرمایه

ژاپن و انگلستان و کشوری مانند کره جنوبی که ، متحدهایاالتکشورهایی نظیر 

تأثیر سطح سواد عمومی بر توسعه اشباع  ازنظراند دارای رشد شتابان در امر توسعه بوده
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 توسعهدرحالنسبت به کشورهای زیرا آموزش عمومی در کشورهای مذکور  ؛اندگردیده

از سطح بسیار باالتری برخوردار بوده است. نکته قابل استنباط دیگری از رابطه متغیر 

خط عمودی است )ثابت  صورتبهتوسعه و نرخ سواد در کشورهایی که روند آن 

ماندن شاخص نرخ سواد( افزایشی بودن شاخص توسعه است. با توجه به باال بودن 

( شاخص توسعه از متغیرهایی که در مدل %66این کشورها )نزدیک به  نرخ سواد در

تواند متأثر باشد. با توجه به اینکه درصد باسوادی در این نیست می مشاهدهقابل

خالقیت و نوآوری ، ها متأثر از کیفیت سوادتوانند این شاخصمی، کشورها اشباع شده

هند و مصر سطح توسعه همچنان ، ایرانمانند  توسعهدرحالکشورهای  ،د. در مقابلنباش

تأثیرگذاری آموزش  ازنظرهنوز فضای زیادی  دیگربیانبهاز متغیر نرخ سواد متأثر است. 

 عمومی در این کشورها وجود دارد.

انگلیس و ژاپن بیشترین مقدار ضریب تأثیرگذاری ، کشورهای توسعه یافته آمریکا

اثر در  ترینکوچکدان معنی است که ب این آموزش عمومی در توسعه دارا هستند.

هند ، کشورهایی مثل ایرانتأثیر بیشتری را بر شاخص توسعه دارد. در  هاآنسطح سواد 

و مصر که ضرایب دارای مقدار کمی هستند داللت بر این نکته دارند که علیرغم 

ای افزایش در سطح سواد روند توسعه با افزایش مناسبی مواجه نبوده است. لذا متغیره

اند. اند که در کشورهای مذکور وضعیت مناسبی نداشتهدیگری در امر توسعه دخیل بوده

تغییرات اقتصادی و ، تواند مسائلی مانند سیستم سیاسیبررسی متغیرهای مذکور که می

این نتیجه  مؤیدمتعددی  هایپژوهش .نظایر آن باشد از حوصله این بحث خارج است

گذاری در آموزش ( پایین بودن سرمایه0455) رانهمکاهوشمند و  ازجمله ؛است

مرکانا و دانند. می توسعهدرحالعمومی را از دالیل عدم رشد و توسعه کافی کشورهای 

های بیشتر در آموزش را برای توسعه در ترکیه هم اختصاص هزینه (0450سزی )

که در مناطق بر این نکته دارند  تأکید( هم 0455و ژوآنگ ) ژانگ اند.ضروری دانسته

گذاری در آموزش عمومی اثرگذاری بیشتری را در رشد و کمتر توسعه یافته سرمایه

( از این نظر 0455با مطالعات گنگداگ و رامبالدی )پژوهش نتایج توسعه منطقه دارد. 
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تر از که اثرگذاری آموزش عمومی یا نرخ سواد در کشورهای توسعه یافته بیش

 یز مطابقت دارد.است ن توسعهدرحالکشورهای 

آمریکا و ژاپن بیشتر از سایر کشورها در زمینه آموزش عالی ، کشورهای انگلیس

مصر و ایران کمترین هزینه را در این خصوص انجام ، و هند اندکردهگذاری سرمایه

است کشورهایی که از سرانه درآمد بیشتری برخوردار باشند توانایی  طبیعی اند.داده

بنابراین اثرگذاری متغیر آموزش و  ؛هم بر روی آموزش عالی دارند بیشتری کردن هزینه

 کنند.و هر دو یکدیگر را تقویت می استتوسعه متقابل 

هند ، کشورهای چین و تعداد دانشجویان در عالی آموزش ضرایب اثرگذاری هزینه

 آمریکا و ژاپن ضریب، و ترکیه بیشتر از سایر کشورهاست و کشورهایی مانند انگلیس

توسعه  ازنظر توسعهدرحالاثرگذاری کمتری را دارند. این بدین معناست که کشورهای 

شاخص تعداد  خصوص دراتکای زیادی به تحصیالت عالی دارند. این موضوع 

با رشد آموزش  زمانهمکند. علت اینکه شاخص توسعه ایران دانشجویان هم صدق می

این بحث در  نتایج رهای توسعه است.عدم مهیا بودن سایر فاکتو نیافتهتوسعهعالی 

( که سهم بیشتری را به 0445) رومرزای خصوص آموزش عالی با نظریه رشد درون

زیرا مطابق نظریه مذکور  ؛دهد تطبیق داردمی توسعهدرحالآموزش عالی در کشورهای 

ج گذاری در آموزش عالی از نتایتوانند با افزایش سرمایهمی توسعهدرحالکه کشورهای 

پیشرفت تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته استفاده کنند. با توجه به اینکه کشورهای 

توانند با می توسعهدرحالکشورهای ، توسعه یافته در مرز تکنولوژی هستند

االمکان کاهش دهند و به همین دلیل گذاری در آموزش عالی این شکاف را حتیسرمایه

، با مطالعه افضلپژوهش نتایج  .است باالتر توسعهدرحالآن در کشورهای  ضرایب

از این نظر که اثرگذاری ، ( در کشور پاکستان0455شهید فوروک و سرو )، رحمان

تر از اثرگذاری است بیش توسعهدرحالآموزش عالی در کشور مذکور که یک کشور 

گذاری در آموزش عالی و آموزش عمومی است تطبیق دارد. همچنین اثرگذاری سرمایه

الماسی و قره بابا  هایپژوهشبا پژوهش أثیر بلندمدت آن بر توسعه ایران نتایج ت
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اثر مثبت آموزش عالی  تأکید( هم ضمن 0459و شاشا ) وانگ ( سازگار است.5911)

 اند.بر رشد اقتصادی و توسعه را نسبت به سایر سطوح تحصیالت بیشتر دانسته

زشی بر توسعه کشورها در سطوح توسعه آمو تأثیردر این مقاله با هدف بررسی 

توسعه یافته و تازه صنعتی شده( و سطوح مختلف ، توسعهدرحال) ایمختلف توسعه

اقدام به برازش مدل گردید. در مدل برازش داده شده ضریب ، توسعه آموزشی

 ضرایببیشتر از  طورکلیبهتأثیرگذاری آموزش عمومی در کشورهای منتخب 

اما میزان تأثیرگذاری  ؛جداگانه برآورد گردید صورتبهتأثیرگذاری آموزش عالی 

 ضرایب. استمتفاوت  توسعهدرحالبه تفکیک کشورهای توسعه یافته و  ضرایب

بیشتر از کشورهای توسعه یافته  توسعهدرحالتأثیرگذاری آموزش عالی در کشورهای 

است. این امر به دلیل وجود شکاف علمی و تکنولوژی است که در کشورهای 

عمومی در کشورهای  آموزش تأثیرگذاری ضرایبوجود دارد. در مقابل  توسعهرحالد

یافته بیشتر برآورد شده است. این امر به دلیل باال بودن سطح سواد در این توسعه

باالی  ضرایب. داللت ضمنی استدرصد نرخ سواد  ازنظر هاآنکشورها و اشباع شدن 

تغییری در سطح سواد اثر  ترینکوچککه یافته این است سواد در کشورهای توسعه

بر این موضوع  اما این نکته داللت ؛داد توسعهدرحالبیشتری را نسبت به کشورهای 

کم است. بلکه بیانگر این  توسعهدرحالندارد که تأثیر آموزش عمومی در کشورهای 

ش گذاری در آموزسرمایه ازنظرفضای بسیار بیشتری  توسعهدرحالاست که کشورهای 

خصوص کشور ایران علیرغم اینکه  در عمومی نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند.

گسترش زیادی در آموزش عالی وجود داشته است به دلیل عدم فراهم بودن سایر 

 توجهیقابل تأثیرشکاف علمی  کردن پر منظوربهشرایط جهت استفاده از آموزش عالی 

 روی توسعه نداشته است.

تر که های جزئیعدم وجود شاخصپژوهش های محدودیت نتریمهمیکی از 

علیرغم اینکه اطالعات زیادی است. ، اطالعات آن در سطح جهانی وجود داشته باشد

های توسعه آموزشی در بانک جهانی و دیگر منابع اطالعاتی شاخص خصوص در
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زیادی در آن های مفقود کامل نبوده و داده موردنظرهای های سریاما داده، وجود دارد

های های مذکور امکان استفاده از شاخصبنابراین محدودیت داده ؛شودمشاهده می

 هایپژوهشسلب نمود. در خصوص محورهای پیشنهادی برای  پژوهشگردیگر را از 

آتی یکی از موضوعات بررسی شکاف جنسیتی توسعه آموزشی زنان در امر توسعه 

های بالقوه زنان در امر موزش پتانسیل. منظور از شکاف جنسیتی در بحث آاست

تر بودن سطح آموزش زنان نسبت به مردان در برخی از است که به دلیل پایین آموزش

 گذاری و بهبود توسعه وجود دارد.فضای برای سرمایه، کشورها

 منابع
زا و رشد و اقتصاد درون، در اقتصاد مقاومتی وپرورشآموزشنقش (. 5960) .بهروز، بادپا

، المللی مدیریت اقتصادمقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین .سعه اقتصادی کشورتو

سازان استان ای آیندهشرکت علمی پژوهشی و مشاوره، حسابداری و علوم تربیتی

 .511-599، ساری، مازندران

(. تحلیل تأثیر آموزش عالی 5960محمدرضا )، جواد و قاسمی، ندا؛ میرمحمدصادقی، باریک رو

. مقاله 5964-5996های در سال توسعهدرحالر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ب
 .91-51، امارات، دبی، المللی مدیریت و علوم انسانیارائه شده در کنفرانس بین

های عمومی آموزش بر توسعه بررسی تأثیرگذاری هزینه(. 5961) .مهدی، بصیرت و الله، تربو

مقاله ارائه شده در  .5661-0459های در سال 77 سرمایه انسانی در کشورهای گروه

اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره ، سومین کنفرانس جهانی مدیریت
دانشگاه  -با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر -شیراز ، سوم

 .594-577، نیش آفریپژوهان هماپژوهش دانش زرقان واحد

(. نقش آموزش عالی در 5969) ینفخرالد، محمد و احمدی، همایون سپهر ؛مریم، ثابتی 

 .91-16، (0)9، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانتوسعه ملی. 

تحقیقات و ، وزارت علوم، یآموزش عالدرآمدی بر اقتصاد (. 5919) .غالمحسین، خورشیدی

ریزی اجتماعی و مطالعات دفتر برنامه . تهران:اجتماعیمعاونت فرهنگی و ، فنّاوری

 .فرهنگی

https://www.civilica.com/Papers-MEAHBTM03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85.html
https://www.civilica.com/Papers-MEAHBTM03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85.html
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(. توسعه آموزشی و مشارکت انتخاباتی: مطالعه موردی انتخابات دوره نهم 5917) .یعل، ساعی

 .7-1، 01، فصلنامه علوم اجتماعیریاست جمهوری ایران. 

 یینتب(. 5960) .یرنجفم ،موسوی و میرمحمد ،سیدعباس زاده ؛محمد ،حسنی ؛مریم ،سامری

آمایش و نیل به عدالت  منظوربههای آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی نابرابری

جغرافیا و آمایش شهری آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غرب. 

 .500-541، 50، ایو منطقه

 نشر نی. ،ترجمه محمد سعید نوری. تهران توسعه یعنی آزادی.(. 5960)، آمارتیا، سن

 ،50، راهبرد یاس .علی گودرزی، (. مفهوم توسعه. ترجمه: شاکه سرکسیان5919) .آمارتیا، سن

517-510. 

های استان (. ارزیابی توسعه آموزشی شهرستان5969) .اعظم ،نصراللهی نیا و حمید ،صابری

 ،یفضای مکانی هایپژوهش فصلنامه های چند شاخصه.ایالم با استفاده از مقایسه مدل

0(0) ،590-591. 

(. بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در 5911) .فیروز، محمد و راد، عبدالهی

 .99-06، (5)544، شناسی ایرانمجله جامعهایران. 

(. تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم 5960بیدهندی ) ،محمدمهدی و صالح شکوهی، عزیزی

تحقیقات تاریخ (. 5964-5904هری ایران )های توسعه شعدالت اجتماعی در برنامه

 .501-506، (0)1، اجتماعی

 .نی نشر :تهران .در اقتصاد ایران یافتگینتوسعه یمدارها (.5975) .ینحس، عظیمی

توسعه  یابیارز(. تبیین و 5961) .اصغریعل ،عبدالهی و انیس ،کاکادزفولی ؛امین ،کاکادزفولی

، های انسانیریزی سکونتگاهبرنامه مطالعات .های استان کرمانآموزشی در شهرستان

55(91 ،)19-66. 

گذاری در نیروی (. بررسی رابطه سرمایه5911) .اصغر، قره بابا مجتبی و سپهبان، الماسی

فصلنامه . 5910-5914گذاری فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی دوره انسانی و سرمایه
 .519-517، 51(19)، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه
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بندی توسعه آموزشی در (. سطح5960) .علیرضا ،و ترابی اهللیحذب ،احمدی ؛ملکی سعید

-597 ،(0)0، ریزی آموزشیفصلنامه مطالعات برنامه دو .های استان خوزستانشهرستان

567. 

گذاری در (. سرمایه5960) .اعظم، حسن و قزلباش، حسن نژاد ؛محمود، هوشمند

برگزیده.  توسعهدرحالثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای و تأ وپرورشآموزش

 .549-11، (5)9، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران

بندی (. بررسی و رتبه5960) .یوسف ،عطا و علیزاده ،گیالندهغفاری  ؛محمدحسن ،یزدانی

دو فصلنامه مطالعات  .استان اردبیل وپرورشآموزشگانه توسعه آموزشی نواحی نوزده
 .99-97، (0)0، ریزی آموزشیمهبرنا
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