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Introduction 

The impact of higher education on the development is undeniable. However, some evidence suggests that an 

unplanned increase in the number of higher education institutions and graduate students has not led to the growth. 

The expansion of higher education can only lead to the economic development and the reduction of poverty and 

inequality that is accompanied by a quality orientation and the spread of quality culture in all pillars of the higher 

education system. In examining the importance of education in the process of economic development, the three 

approaches of human capital, human development, and the return to investment in the education are of particular 

importance. These approaches can be used as a theoretical framework to examine the interdependence of the 

education and development or to analyze the growing importance of education in the development process. The 

purpose of the present study was to investigate the relationship between the expansion (quantitative and qualitative) 

of higher education with the economic development among 78 countries of the world.  

 
Materials and Methods 

Methodologically, the present study was a comparative 

cross-national research in which the analysis unit was 

the nation state, and the research hypotheses have been 

tested using the secondary analysis of the data. Due to 

the different levels of the measurement of variables, all 

variables were standardized and converted to new 

variables (range of 0 to 100). The statistical sample of 

the present study included all the countries for which 

the data were available in the preferred period. 

Accordingly, 78 countries were selected as statistical 

samples for the hypothesis test. 

 

Discussion of Results and Conclusions 

This study aimed to investigate the relationship 

between the higher education and the economic 

development among 78 selected countries in the world. 

The results showed that the quantitative expansion of 

higher education had a reverse effect on the economic 

development. In other words, the unbridled entry of 

students into the higher education system, especially in 

developing countries without long-standing academic 

traditions, can reduce the quality of the previous elitist 

educational system and create a challenge in its internal 

functions. Also, it will not affect the external 

environment and solving social problems. On the other 

hand, the mismatch between the supply and demand of 

human resources and the lack of an organic connection 

between the higher education and local contexts and 

industries in these countries will lead to the growing 

wave of unemployment of university graduates, 

increasing the distrust of the university system and 

finally reducing its status. Instead of solving economic 

and social problems, the university will become a 

severe obstacle to the development and progress of the 

society. 

The results showed that the (internal) efficiency in 

higher education had a positive relationship with the 

economic development. Of course, in general, the 

efficiency does not necessarily turn into the economic 

growth, but other necessities are also required. In some 

countries, for example, the scientific production has 

increased exponentially; however, it does not 

necessarily mean an improvement in the environment, 
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economic development, reduction in poverty and 

inequality, and the improvement of living conditions. 

In the post-massification area, special attention should 

be paid to the equality, relevance, and the quality of 

higher education altogether. In this regard, a high-

quality education along with a high access to the higher 

education should be considered as two sides of the 

same coin, because a high access to a low-quality 

higher education is useless, and a high-quality 

education with low access is also meaningless. 

In addition, the results indicated that the expansion 

of higher education is one of the necessary conditions 

to achieve the development, but it is not a sufficient 

condition. Also, expanding the access to higher 

education in a balanced combination of the efficiency 

and the equality can pave the way for the economic 

development. In addition to the quantitative and 

qualitative expansion of the university system, to 

achieve a balanced and comprehensive development, 

other factors such as the infrastructure, macroeconomic 

environment, health and education population, market 

size, open market, political stability and democracy, 

efficiency productive goods, labor and financial 

markets, technological readiness, political conditions, 

economic and social stability, non-corruption, efficient 

bureaucracy, etc. should exist. In other words, in a 

stable political, social, and economic environment, the 

possibility of growth and effectiveness of scientific 

institutions is high.  

 

Keywords: Quantitative Growth of Higher Education, 

the Efficiency of Higher Education, Equality of Higher 

Education, Economic Development. 
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 دهیچک

 يسسات آموزش عالؤم ۀبرنامو بدون  ختهيگس لجام شیصرف افزارسد  مي نظر  اما به ؛است ریناپذانکار يموضوع هبر توسع يآموزش عال ريثتأ

 و( يكم آموزش تيكم) يكم يها شاخص نيب ۀرابط يبررس حاضر، پژوهش. هدف ستينبه توسعه  يابی دست ساز  نهيزم ان،یتعداد دانشجو و

 یۀسرما يها  هینظر بر پژوهش، نیا ينظر ۀپشتوان. استكشور منتخب جهان  91 انيم ياقتصاد ۀتوسعبا  يعال آموزش( يبرابر و كارآیي) يفيك

 میبه پارادا تکاا با يشناس  روش لحاظ  به پژوهش نیا. است يمتک آموزشر د يگذار هیسرما بازدهمرتبط با  يکردهایو رو يانسان ۀتوسع ،يانسان

الزم  شروطاز  يگسترش آموزش عال ندنشان داد جی. نتاشد انجام 0996-0999 يها سال نيب يطول يها داده یۀثانو ليو با استفاده از تحل ياثبات

 رينظ يفيك يها شاخصمتوازن با  بيدر ترك يعال آموزش يكم يها  شاخص نيهمچن. ينه شرط كاف است ياقتصاد ۀبه توسع يابی دست يبرا

 يها شاخصبه  توجه ،ياقتصاد ۀتوسع نييتب يبرا يا پساتوده ۀدور در ت،یدرنها شود؛ ياقتصاد ۀتوسع ساز  نهيزمممکن است  ،يبرابر و یيكارآ

 نيهمچن و كنند  يم تيفعال آنو اقتصاد در  آموزشنهاد  ود كه رهيغو  يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس ۀگسترد طيو مح بستر ،يعال آموزش يفيك

 .دارد ضرورت عوامل ریاز سا يا  دهيچيپ بيترك

 ياقتصاد ۀتوسع ،يآموزش عال يبرابر ،يعال آموزش یيكارآ ،يآموزش عال يكم گسترش :یدیکل یها واژه
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 مسئله انیبو  مقدمه

 تلقي امعجو ترقي هاي پایه ترین مهم از عالي آموزش امروزه

 روابط و جوامع شکل تغيير با حاضر عصر در شود؛ زیرا مي

 با كشورها المللي، بين چه و داخلي سطح در چه آن، اعضاي

 ارائۀ به نياز مانند مسائلي اند؛ شده رو روبه گوناگوني مسائل

 تخصيص و مدیریت جدید، مسائل به پاسخ در نو راهکارهاي

 مسلماً كه...  و وري هبهر افزایش براي محدود منابع صحيح

 دیگر گذاران سياست مسائل، دست این به پاسخگویي براي

 اقدام احتمال و تقدیر برحسب گذشته همانند قادر نيستند

 تفکر، هاي شيوه با عالي آموزش حاضر، عصر در. كنند

 در اي كننده تعيين نقش خویش عقالني سنجش و شناخت

 را دانشگاه كه اي گونه دارد؛ به اجتماعي و اقتصادي ترقي مسير

 اند؛ كرده تعبير دانش و قدرت فرهنگ، قلمرو سه تالقي نقطۀ

 عنصر امروزي، جهان ناپذیر جدایي جزء را دانش باید بنابراین،

 .(Kerr, 2001) دانست جوامع پيشرفت عامل و قدرت اصلي

 و نهادها گسترش با وجود گذشته هاي سال در

 و نابرابري شاهد ،جوامع ميان عالي آموزش ساختارهاي

 خاستگاه. ایم بوده توسعه به یابي دست در آنها ميان تفاوت

 پایۀ بر) نظري مباحث مجموعه ها تفاوت این گسترش

 ویژه به كه است( انساني سرمایۀ یا اقتصاد كالسيک هاي نظریه

 و یافته توسعه جوامع تجربيات مشاهدۀ با 9769 دهۀ از پس

 شد آغاز «جنوب» جوامع ویژه هب جوامع، سایر به آنها تعميم

(Lyotard, 1984) .كه بود آن نظري مباحث این اصلي استدالل 

 بر. آورد مي همراه به را بيشتري اقتصادي بازده رسمي، آموزش

 ها، دولت اعمال و جهاني نهادهاي توصيۀ به اساس همين

 مراكز ویژه به و آموزشي مراكز تعداد افزایش با كشورها بيشتر

 اعضاي بيشتر مشاركت براي ریزي برنامه و ليعا آموزش

 توسعۀ اقتصادي سمت به را خود آیندۀ كردند تالش جامعه،

 وودهال، و ساخاراپوالس ؛9999 متوسلي،) كنند رهنمون بيشتر هرچه

 (.Becker, 2009; Jones, 1998 ؛9999

 در متعارف امري عالي آموزش گسترش و رشد اگرچه

 و یافته  توسعه كامالً ورهايكش وضعيت كشورهاست، بسياري

 ,.Altbach et al) است متفاوت زمينه این در توسعه حال در

 و مشکالت با توسعه حال در كشورهاي مثال براي (.2009

 آموزش به دانشجویان وار توده ورود» نظير جدي هاي چالش

 شدن شعایري و شدن فرماليته متفاوت، هاي انگيزه با عالي

 معناي به كه متخصص نيروي وزشآم كيفيت افت آموزش،

 از بسياري ورود عدم ازطرفي و انساني نيروي كارآیي كاهش

 رو هستند روبه «بود جامعه توليدي بخش به آموختگان دانش

(Tam, 2001; Bratti et al., 2004; Mok & Jiang, 2017; Akalu, 

این امر  بر عالي آموزش كمي گسترش مجموع، در ؛(2017

 به را كمي افزایش این سادگي به توان نمي كه دارد داللت

 همين در .دانست توسعه صحيح مسير در قرارگرفتن معناي

 گسترش زماني كه است این حاضر پژوهش مدعاي راستا

 نابرابري و فقر كاهش و اقتصادي توسعۀ به عالي آموزش كمي

 با سيستمي درون سطح در كم  دست كه شود مي رهنمون

 نظام اركان همۀ در كيفيت فرهنگ گسترش و گرایي كيفيت

 مثال براي) مختلف هاي پژوهش نتایج. شود همراه عالي آموزش

 زیستۀ تجارب همچنين و (9919 راد، قانعي ؛9970 همتي،

 نظام در پژوهش و تدریس سال چندین از نگارندگان

 و ایران عالي آموزش شدن اي  توده دهندۀ نشان ایران، دانشگاهي

 نظام بدنۀ مختلف هاي بخش هماهنگنا و نامتناسب رشد

 دانشگاهي سنت كشورهاي داراي برخالف. است آموزش

 در كشورهاي از بسياري در شدن اي توده رسد  مي نظر به قوي،

 بري دانش وجودنداشتن دليل به ایران نظير توسعه حال

 آموختگان دانش كارگيري به و صنعتي مختلف هاي بخش

 در هزینه و گذاري سرمایهوجودنداشتن  و تکميلي تحصيالت

 بسط، در چنداني تأثير آن، از نيازي بي احساس دليل به دانشگاه

 توضيحات، این با. است نداشته توسعه پایداري و تعميق

 و اوليه زني گمانه این تجربي بررسي حاضر پژوهش هدف

 را ما عالي آموزش كمي گسترش صرف آیا كه است مقدماتي

 اینکه دوم شود یا خير. مي رهنمون اقتصادي توسعۀ به

توسعۀ  بر اندازه چه تا عالي آموزش كيفي و كمي هاي ویژگي

 دارند؟ تأثير اقتصادي
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 پژوهش پیشینۀ

 زیادي هاي پژوهش انساني، توسعۀ نظریۀ شدن مطرح زمان از

است كه  انجام شده اقتصادي توسعۀ با آموزش رابطۀ دربارۀ

 بر دیگر برخي و رسمي و پایه هاي آموزش تأثير آنها بر بيشتر

 كمتر و اند  بوده متمركز اقتصادي توسعۀ بر كار نيروي آموزش

 توجه اقتصادي توسعۀ بر عالي آموزش گسترش پيامدهاي به

 بود؛ روشن تقریباً هم ها پژوهش این كلي نتيجۀ. است شده

 Keller, 2006; Mallick et) تحصيالت سطح و آموزش افزایش

al., 2016; Neamtu, 2015). نقش كار نيروي آموزش افزایش 

 در هم و یافته توسعه كشورهاي در هم توليد رشد در مهمي

 است داشته بعد به 9779 سال از توسعه در حال  كشورهاي
 (.07-99: 9999 وودهال، و ساخاراپولوس)

 ميزان كه كشورهایي( 2006) 9كلر پژوهش نتایج براساس

 افزایش 0999 تا 9769 دورۀ در را عالي و متوسطه آموزش

 آموزش صرف را بيشتري عمومي هاي هزینه و اند داده

. اند شده مند بهره اقتصادي توسعۀ از باالتري ميزان از اند، كرده

( 1992) 0فرایومني و جرجنسون كساني همچون كلر بر عالوه

 در( 2009) 9همکاران و بسار. اند موافق اي ایده چنين با نيز

 9771 دورۀ براي توسعه در حال  كشور 06 خود روي مطالعۀ

را  اقتصادي رشد بر عالي آموزش تأثير ، چگونگي0997 تا

 سرمایۀ تأثير دادند پژوهش آنها نشان نتایج. بررسي كردند

 سرمایۀ با مقایسه در توسعۀ اقتصادي بر سواد سطح و انساني

 .است بيشتر بسيار فيزیکي،

 در عالي آموزش نقش بررسي در( 2012) 6همکارانش و بشير

 امري را آموزش در دولتي گذاري سرمایه ورجينيا، ایاالت

 آموزش افزایش آنان ازنظر. كردند ارزیابي سودآور و مثبت

 و فقر خطر كاهش درآمد، افزایش وري، بهره افزایش سبب

 آنان ازنظر بنابراین، شود؛ مي زندگي استانداردهاي بهبود

 ضروري مريا فقير نواحي در عالي آموزش مراكز گسترش

 .است

                                                      
1 Keller 
2 Jorgenson & Fraumeni 
3 Başar et al. 
4 Bashir et al. 

 تأثير ميزان بررسي در( 2014) 7همکارانش و اكچ

 درآمد كم كشورهاي در اقتصادي توسعۀ بر عالي آموزش

 كمي، و مدت كوتاه تأثيرات بررسي جاي به كردند تالش

 دادند نشان را بررسي كنند. نتایج تر فرایندي و كيفي هاي جنبه

 تقویت صيالن،التح فارغ توانایي افزایش ميان رابطۀ مثبتي

 تأثير و( اجتماعي هنجارهاي و رسمي هاي سازمان) نهادها

 جنسيتي، برابري تغذیه، سالمت، حوزۀ در مثبتي

 نظر به همچنين. دارد وجود زیست محيط  و كردن دموكراتيزه

 عالي آموزش دهند مي نشان كمي بسيار گرچه شواهد آنها

 رآمدد كم كشورهاي پيشرفت به نوآوري و پژوهش ازطریق

 نيروي تحصيالت افزایش دادند نشان آنها نتایج كند، مي كمک

 افزایش را فناورانه انطباق و جذب مشخص، زمينۀ در كار

 .دهد  مي

دربارۀ  ها پژوهش برخي ذكرشده، هاي پژوهش برخالف

 براي تردید كردند. اقتصادي توسعۀ بر آموزش مستقيم تأثير

الگوي  براساس( 2006) 6همکارانش و برمپونگ-جایما مثال

 كشورهاي اقتصادي رشد بر عالي آموزش زا، اثر درون رشد

 نتایج. بررسي كردند 0999 تا 9769 هاي سال را بين آفریقایي

 چندان اقتصادي رشد بر عالي آموزش تأثير دادند نشان

 یا كردگان تحصيل خروج آن دالیل از یکي و نيست چشمگير

 .مغزهاست فرار

 آموزش رابطۀ بررسي در نيز( 2000) 9نشاهمکار و بولدن

 التين آمریکاي نوظهور اقتصاد سه در توسعۀ اقتصادي و عالي

، 9769-9776 هاي سال بين در شيلي و برزیل آرژانتين، یعني

 ميزان افزایش ميان خطي رابطۀ كه رسيدند نتيجه این به

. ندارد وجود اقتصادي توسعۀ و افراد عالي تحصيالت

 افزایش با مقایسه در عالي آموزش كيفي افزایش همچنين

 رشد بر بيشتري تأثير دانشگاهي، تحصيالت داراي افراد تعداد

 این كردند تأكيد آنها بر آن كه مهمي نکتۀ بسيار. دارد اقتصادي

 سایر باید عالي، بيشتر آموزش وري بهره براي كه بود

                                                      
5 Oketch et al. 
6 Gyimah-Brempong et al. 
7 Boldin et al. 



 

 

 9977پایيز  ،سوم شماره (،97) پياپي شماره ،سي و یکم سال كاربردي، شناسي جامعه 91

 

 و همسو نهاد این با...  و اجتماعي سياسي، ساختارهاي

 .ندباش هماهنگ

 كشور، این 79 ميان اي مطالعه در (2016) 9هانوشک

 سطح از زیادي ميزان تنها وجود آیا را بررسي كرد كه موضوع

 در باال تحصيل هاي سال وجود یا عالي آموزش به دسترسي

 جوامع بين اقتصادي توسعۀ كنندۀ جامعه، ممکن است تبيين

 كه كند مي انبي« 0دانش سرمایۀ» مفهوم ارائۀ با او. خير یا باشد

 انساني سرمایۀ نظریۀ زیر آموزش بر مبتني رشد هاي الگو

 با مرتبط كيفي هاي شاخص سایر نگرفتن نظر در دليل به

 آموزش كسب هاي شيوه و...  و سالمت تغذیه، نظير آموزش

 ميان رابطۀ خوبي به تواند نمي ،... و خانواده مانند غيررسمي

 معتقد او براي مثال. كند تبيين را اقتصادي رشد و آموزش

 ژاپن آمریکا، نظير آموزشي سيستمي در فرد یک گرچه است

 هر و گذراند مي را تحصيلي سال یک آفریقایي، كشوري یا

 لحاظ به گيرند، مي نظر در فرد براي را تحصيلي سال یک كدام

 قرار متفاوتي شرایط در سه هر امکانات از برخورداري و كيفي

 گوناگون هاي مهارت داشتن رازنظ بنابراین، دارند؛

 قرار متفاوت سطوح در نيز...  و فرهنگي شناختي، روان

 تالش كه بود این هانوشک مطالعۀ سهم ترین مهم. گيرند مي

در  كشورهاي در دانشجویان تعداد افزایش چرایي به كند مي

. دهد پاسخ آنها كافي وري وجودنداشتن بهره و توسعه  حال

 دهد مي نشان دانش سرمایۀ رسيبر با هانوشک درمجموع،

 باید توسعه بر اثرگذار و مطلوب آموزش وضعيت بهبود براي

 بهبود دانشگاه به ورود از قبل حتي را كيفي هاي شاخص

 تحصيالت، سطح باالبودن صرف دهد مي نشان او. بخشيد

 .نيست توسعه به یابي دست كنندۀ تبيين

                                                      
1 Hanushek  

هاي شناختي، سواد  گيري این مفهوم عبارت بودند از: مهارت هاي اندازه شاخص 0

سهم ، سهم دانشجویان به دسترسي )به آموزش پایه و موفقيت(، OECDپایه در 

هاي تربيت غيررسمي، سهم باال از  ، سواد پایه، سالOECDباال از عملکرد 

هاي آموزش رسمي، تعداد دانشجویان،  عملکرد )نسبت به رشد اقتصادي(، سال

درآمد توليد ناخالص  ۀ، سرانOECDهاي آغازین تحصيل، ميانگين رشد  سال

 .OECDهاي شناختي در  مهارت ،نهایتدرداخلي و 

در  داد اننش پژوهش ادبيات و پيشينه بررسي كلي طور به

 رسمي هاي آموزش تأثير كه هایي پژوهش درجۀ اول، تعداد

 در اند، را بررسي كرده اقتصادي توسعۀ بر( دانشگاه از قبل)

 توسعۀ با عالي رابطۀ آموزش كه هایي پژوهش با مقایسه

. است چشمگيرتر و بيشتر بسيار اند، كرده بررسي را اقتصادي

 طور عمده به شده، رسيبر هاي پژوهش بيشتر در در درجۀ دوم،

 رشد یا توسعه بر عالي آموزش كمي گسترش و كميت تأثير

 و كارآیي نظير كيفي پارامترهاي به و شده ارزیابي اقتصادي

توجهي  اقتصادي توسعۀ تبيين در عوامل این تركيب و برابري

 تأثير دربارۀ شده انجام هاي است؛ درنهایت، پژوهش نشده

 هاي شيوه و ها سنجه از استفاده دليل به توسعه، بر عالي آموزش

 در آموزش متفاوت ماهيت عالي، آموزش گيري اندازه متفاوت

 مختلف كشورهاي و زماني هاي بازه متفاوت، كشورهاي

 اند؛  داشته پي در را متفاوتي و نقيض و ضد نتایج شده، بررسي

 را آنها نتيجۀ یکسان دربارۀ به رسيدن و بندي  جمع طوري كه به

 كند. مي ردشوا

 

 توسعه و آموزش رابطۀ دربارۀ نظری رویکردهای

 و رشد ایجاد براي را كشور هاي توانایي كار، نيروي ظرفيت

 ادبيات در بيستم، قرن نيمۀ دوم در. كند مي تعيين ثروت

 انباشت از تمركز تغيير اقتصادي، توسعۀ هاي نظریه به مربوط

 انساني سرمایۀ در گذاري سرمایه به نياز به فيزیکي سرمایۀ

 و آموزش اهميت دهندۀ نشان امر این كه شود مي مشاهده

 با مقابله و رشد شرط پيش منزلۀ به آن مختلف اشکال

 بودند؛ مانند رو آن روبه با زمان آن در كه است هایي چالش

 به خصوصي بخش از یا سوم جهان كشورهاي از مغزها فرار

 كه ویسندگانين اولين از یکي. دیگر بسياري و عمومي بخش

 بود شولتز تئودور كرد، صحبت انساني سرمایۀ دربارۀ اهميت

(Holden & Biddle, 2017.) 

 توسعۀ فرایند در آموزش اهميت بررسي زمينۀ در

 بازده و انساني توسعۀ انساني، سرمایۀ رویکرد سه اقتصادي،

 منزلۀ به و دارند اي ویژه اهميت آموزش در گذاري سرمایه
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 و آموزش متقابل وابستگي بررسي رايب نظري چارچوب

 توسعه فرایند در آموزش روزافزون اهميت تحليل یا توسعه

 تشریح جداگانه طور به یک ادامه هر در كه شوند مي استفاده

 .شود مي

 

 انسانی سرمایۀ

 ها توانایي صالحيت، مهارت، دانش، ذخيرۀ بر انساني سرمایۀ

 ازطریق مدهطور ع به كه داللت دارد خصوصياتي سایر و

 تأثير كار كيفيت و وري بهره بر و شوند  مي كسب آموزش

 انساني، سرمایۀ مدیریتي، نگرش براساس. گذارند مي مثبت

. گيرد مي شکل بازار ارزش از كه است دارایي یا تجاري منبع

 توليد اصلي عوامل از انساني سرمایۀ كالن، اقتصاد دیدگاه از

 سرمایۀ مفهوم اقتصادي، رشد ادبيات در ترتيب، این  به  است؛

 دارد وثيقي پيوند اقتصادي دانش توسعۀ با انساني
 ;Holden & Biddle, 2017؛9977 لبادي، و پوررودباركي حسن)

Osmanković et al., 2011.) 

 بيش آموزش در گذاري سرمایه و انساني سرمایۀ مفاهيم

 پژوهشگران شولتز، بر عالوه. دارند قدمت دهه چهار از

 حوزه این در دیگران و مينسر هانسن، بکر، مانند يدیگر

 نظریۀ ظهور كلي، طور به. اند كرده ارائه را خود هاي دیدگاه

 در آموزش اهميت بررسي در عطفي نقطۀ سرمایۀ انساني

بر  كه بود سن آمارتيا آثار با حال، این با بود؛ واقعي اقتصاد

 زمينۀ در ،انساني توسعۀ از اي منزلۀ مؤلفه به آموزش اهميت

 ,.in: Osmanković et al) شد تأكيد اجتماعي تحوالت و ایجاد

2011: 70-71). 

 دو به سرمایۀ انساني نظریۀ به مربوط ادبيات كلي طور به

 :شود مي تقسيم دسته

 با آموزش و انساني سرمایۀ سنجش به مربوط ادبيات. 9

 شولتز، وسيلۀ به رویکرد این. هزینه رویکرد از استفاده

 .شد استفاده ها پژوهش در ایسنر و دریکكن

 با آموزش و انساني سرمایۀ سنجش به مربوط ادبيات. 0

 و جورجنسون آثار در رویکرد این. درآمد رویکرد از استفاده

 .بود غالب فرایومني

 مازاد» بستر و زمينه در را آموزش دنيسون و شولتز

 تبيين فناوري پيشرفت برایند به كه اند كرده تحليل« 9سولو

 توان مي را توسعه سطح نابرابري كه استدالل این با است؛ شده

 با آموزش دادند نشان آنها. كرد تبيين انساني سرمایۀ ازطریق

طور  به كار، نيروي كلي ظرفيت و مهارت دانش، افزایش

 شولتز، گفتۀ به. گذارد مي تأثير ملي درآمد رشد بر مستقيم

 دسته پنج به آن ارزش كه است كاالیي انساني سرمایۀ

 تغذیه؛ ازجمله سالمت،(9: دارد بستگي افراد در گذاري سرمایه

( 9 دهد؛  مي افزایش را شغلي هاي فرصت كه مهاجرت( 0

 آموزشي برنامۀ( 6 كار؛ محل در آموزش یا شغلي آموزش

 معتقد شولتز .بزرگساالن براي مطالعاتي هاي برنامه( 7 رسمي؛

 انساني سرمایۀ در گذاري یهسرما و اند ملي ثروت مردم است

 :inاست ) ملي توليد در تفاوت علت براي تبيين بهترین

Osmanković et al., 2011: 71) .سرمایۀ است معتقد شولتز 

 به( بيکاري براي مثال) آن حد از بيش وجود دليل به انساني

 تقاضاي و عرضه نداشتن تطابق دليل به بيکاري. رود مي هدر

 آموزشي سياست و كار بازار بين نگيناهماه و كار نيروي

 .گيرد مي شکل

 از انساني سرمایۀ ،مينسر و بکر آثار در دیگر، ازطرف

 فرصت افزایش یعني درآمد افزایش در آموزش نقش منظر

 با خود الگوي در آرو. است شده تحليل شخصي منافع براي

 در كه داشت بيان را فرضيه این« عمل با یادگيري» عنوان

 تجارب به اقتصادي بنگاه هر سودآوري هور،نوظ صنایع

 مازادي یا انباشت چنين كه دارد بستگي صنعت در شده انباشته

 بهينه گذاري سرمایه سبب بازار نيروهاي كه معناست این به

 در نویسندگان بيشتر فرض دیگر، عبارت به شد؛ خواهد

 كاالیي دانش، كه است آن توسعه و آموزش بين رابطۀ تحليل

 .است مهم جانبي اثرات با عمومي

 پيشرفت سولو، اقتصادي رشد الگوي در كه حالي در

 دیگر منبع كه داشت اظهار لوكاس بود، رشد منبع فناورانه

                                                      
1 Solow’s residuals 
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 انباشت اصلي منبع دو. است انساني سرمایۀ انباشت رشد،

 و آموزش از: بودند عبارت لوكاس رویکرد در انساني سرمایۀ

 و جانبي اثرات اهميت بر همچنين لوكاس. عمل با یادگيري

 در فليپس و نلسون سهم .كرد تأكيد آموزش در آنها اهميت

 از رشد كه شود مي خالصه گزاره این در انساني سرمایۀ نظریۀ

 توانایي بر امر این و گيرد نشئت مي انساني سرمایۀ ذخيرۀ

 آنها رسيدن موجب و گذارد مي تأثير نوآوري ایجاد در كشور

 رشد ميزان در تفاوت. شود مي یافته سعهتو كشورهاي سطح به

 توانایي و انساني ذخيرۀ سرمایۀ در تفاوت نتيجۀ اول درجۀ در

 آنها. است بوده فناورانه هاي پيشرفت به دهي شکل در كشورها

 به كند مي كمک افراد به آموزش بودند معتقد همچنين

 جاي در شده جدید كشف و ارائه هاي ایده و محصوالت

 هاي ریشه كرد تالش( 1994) 9پک. یابند يآگاه دیگري،

 بررسي در. كند شناسایي را وري بهره در المللي بين هاي تفاوت

 حال، این با شد؛ شناخته منابع ترین مهم از آموزش سطح او

 وري بهره اگر یا نشود وارد كشور از خارج از جدید دانش اگر

 كمتر آموزش بازده باشد، نداشته توجهي  جالب افزایش داخلي

 داشت اظهار لوكاس كه همان طور درواقع، بود؛ خواهد

 كه دهد مي رخ هنگامي باالتر آموزش سطح بيروني تأثيرات

 .شوند وارد سرعت به جدید هاي فناوري

 به نياز گرفتن نادیده انساني سرمایۀ نظریۀ اصلي ضعف

 توسعه فرایند در آنها مشاركت ویژه به مردم توانمندسازي

 بهداشت و آموزش درآمد، ازطریق مردم ازيتوانمندس. است

 بخشي به بعداً اما است؛ نشده تحليل انساني سرمایۀ نظریۀ در

 :in) شد تبدیل توسعۀ انساني به سن آمارتيا رویکرد از

Osmanković et al., 2011: 71). 

 

 انسانی توسعۀ

 محبوب همراه به انساني، توسعۀ نظریۀ گذار  بنيان سن، آمارتيا

 توسعۀ رویکرد یافتن  عموميت در توجهي جالب همس الحق،

 كلي طور به و انساني توسعۀ شاخص گسترش انساني،

                                                      
1 Pack  

. داشتند متحد ملل سازمان برنامۀ توسعۀ یافتن عموميت

 پایداري، برابري، از: ندا عبارت انساني توسعۀ اصلي هاي مؤلفه

 انساني توسعۀ نظریۀ. فرهنگي تکثر و توانمندسازي وري، بهره

 انساني، هاي سرمایه تركيب از بهينه الگویي ایجاد در يسع

 فرد براي را ممکن مزایاي بيشترین تا دارد اجتماعي و نهادي

 :in) نامد مي رفاه دولت را آن سن كه اي گونه  به كند؛ ایجاد

Osmanković et al., 2011: 72.) 

 اثر دو انـساني تـوسعۀ سياست اجراي سن، ازنظر

 افزایش ازطریق آن، مستقيم اثر. دارد  ستقيمغيرم   و  مستقيم

 مردم  زندگي  كيفيت  بر زندگي به اميد و بهداشت و سواد

 صنعتي توسعۀ و اقـتصادي توسعۀ سبب اگر حتي است،

 و آموزشي امکانات افزایش ازطریق آن دوم اثـر.  نـشود

 یعني است؛ اقتصادي توسعۀ ازطریق نيست؛ بلکه بهداشتي

 و بخشد  مي بهبود را كارآیي كند، مي  تسهيل  را صنعتي رشد

 مؤثرند زندگي كيفيت ارتقاي در خود نوبۀ به عوامل این تمامي
 (.909: 9979 بدري، كتابفروش و دیزجي)

 رویکرد به بلکه نيست؛ اقتصادي تنها نظریۀ نظریه این

 جنسيتي، مسائل زیست، محيط بهداشت، منظر از اي  رشته ميان

نظریۀ توسعۀ . نياز دارد غيره و ایداريپ اجتماعي، عدالت

 در را توسعه فرایند جوانب همۀ و است جامعي نگرش انساني

 و نقش از اي مقایسه تحليل زیر جدول. دهد مي قرار مركز

 توسعۀ مطالعات در نظري مهم رویکرد سه در مردم اهميت

 مشاهده توان مي جدول این براساس. دهد  مي نشان را اقتصادي

 رویکردهاي در( انساني سرمایۀ) مردم نقش گونهچ كه كرد

 هاي روش در گيري اندازه هاي شيوه و یافته تکامل نظري

 .است كرده تغيير مختلف
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 (Osmanković et al., 2011: 73) اقتصادی رشد نظریۀ با توسعۀ انسانی و انسانی سرمایۀ نظریۀ مقایسۀ -1 جدول

 انسانی توسعۀ رویکرد انسانی سرمایۀ نظریۀ اقتصادی رشد نظریۀ 

 توليد عامل مردم نقش
 سـالمتي  هـوش، ) توسعه و توليد عامل

 نـام  بـه  مفهومي مركز در كار ؛(دانش و
 دارد. قرار بنيان دانش اقتصاد

 كشور واقعي ثروت

 زندگي شرایط بهبود نهایي هدف
ــزایش ــره اف  اقتصــادي رشــد و وري به

 آموزش فرایند و دانش نتيجۀ در پایدار
 كار سن رد جمعيت

 و ها پتانسيل بتوانند افراد كه محيطي ایجاد
 و منـافع  بـه  توجه با را خود هاي خالقيت

 و دهنـــد افـــزایش خودشـــان نيازهـــاي
 باشند. داشته بيشتري هاي انتخاب

 نحوۀ
 سنجش

 GDP رشد
ــازده ــرمایه بـ ــذاري سـ ــارآیي و گـ  كـ
 HDI, IHDI, MPI, GEM گذاري سرمایه

 

 آموزش در گذاری  سرمایه

 سرمایۀ  در  گذاري سـرمایه اند داده نشان جهاني بانک العاتمط

  آماري  شواهد و دارد  اقتصادي بازده عالي آموزش در انساني،

 بازده اجتماعي ميزان اند  داده نشان جهان كشورهاي برخي  در

 شده موجب همين و باالست بخش این در گذاري سرمایه

. انجام شود خشب این در بيشتري هاي گذاري سرمایه است

  از ناشي اقتصادي منافع تنها ميزان بازده، كه است توجه جالب

 خالق ها دانشگاه در حالي كه كند؛ مـي ارزیابي را عالي  آموزش

 نها به امکان تقليل كه اند اجتماعي و فردي هاي ارزش بسياري

 (.9999 سبحاني، ؛99: 9991 عمادزاده،)وجود ندارد  پول

 كه دهد مـي را توانایي  این  افراد شي بهآموز گذاري سرمایه

 اطالعاتي  اقتصاد  در.  دهند  افزایش  را  خود آیندۀ درآمدهاي

. دارد اي فزاینده اهميت آموزش ویکم، بيست  قرن

 نيروي كار وري  بهره افزایش به آموزش در گذاري سرمایه

 كارگران اینکه بر عالوه  كند مي قادر را افـراد و كند مي كمک

 باشند نيز  بهتري والدین و شهروندان شوند، كارآمدي
 (.9977 همکاران، و غفاري ؛9917 تركمني، و حکمت كيهاني)

 بيشتر دانش، اقتصاد اصطالح بر عالوه معاصر، نظریۀ در

 این. شود مي ذكر «دانش داري سرمایه» اصطالح اوقات

 بهزیستي، بر دانش انتشار متعدد مثبت اثرات به اصطالح

 اهميت. دارد اشاره...  و بهداشت اقتصادي، كلي توضعي

 واقعيت این در زیادي حد تا آموزشي سياست و آموزش

 مبناي كه دهد  مي تشکيل را دانشي آموزش، كه دارد بازتاب

 غيره و نوآوري جدید، هاي فناوري معرفي شدن، صنعتي فرایند

 دانش بنيان،  دانش اقتصاد گفت، رومر كه همان طور. است

 و دانش سرعت به و اساس بر این و كرد خواهد جادای

 مطالعۀ اولين رومر. كرد خواهد كسب را جدیدتر محصوالت

 سال در را آموزش در گذاري  سرمایه بازده دربارۀ تجربي

 سال در مطالعۀ بعدي را نویسنده همين. كرد منتشر 9799

 نظر طبق. كرد تکميل دیگر كشور سيزده تحليل با 9719

 در گذاري سرمایه بازده تحليل به مربوط متون لوس،ساخاروپو

 : شوند مي تقسيم موج دو به آموزش

 آغاز 9779دهۀ  در بکر و شولتز با كه تحليلي: اول موج

 .اند ازنظر ذاتي توصيفي كه دارد ادامه امروز تا و شد

 بازده گيري اندازه و سازي كمي بر مبتني تحليل: دوم موج

 از حاصل عواید و درآمد افزایش و گذاري سرمایه

 in: Osmanković) است آموزش در بيشتر هرچه گذاري سرمایه

et al., 2011: 73-74). 9799 دهۀ اوایل در موج این عطف نقطۀ 

اقتصادي  تحقيقات ملي دفتر وسيلۀ به مينسر كتاب انتشار با

(NBERدر ) بود 9799. 

 ،دیگر گذاري سرمایه هر مانند آموزش، در گذاري سرمایه

 روش از استفاده. دارد را خود خاص هاي هزینه و مزایا

 اهميت بسيار آموزش هاي هزینه و مزایا تحليل براي مناسب

اند یا  شده تحليل مزایا یا ها هزینه آیا اینکه از نظر صرف. دارد

 اجتماعي و فردي جنبۀ منظر از توان مي را مفهوم دو هر خير،

 و جنبه دو هر مزایاي و ها هزینه 0 جدول در. كرد درک نيز

 .است شده بررسي آنها متقابل روابط
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 (Osmanković et al., 2011: 74) جامعه و افراد برای آموزش مزایای و ها هزینه -2 جدول

 اجتماعی فردی 

 ها هزینه

 عمومي هاي یارانه (شهریه ازجمله) مستقيم هاي هزینه

 رفته  ازدست توليد

 (دیگر تتوليدا یا رفته ازدست درآمد)

 كار نيروي وري  بهره در سرریز اثرات
 كـار  وري بهـره  افـزایش  بسبب نفر یک آموزش وقتي)

 (شود مي همکارانش

 مزایا

 فناوري امکانات افزایش بازار در وري بهره افزایش

 بازار از غير خصوصي اثرات

 ظرفيــت افــزایش شخصــي، بهتــر ســالمتي)
 كـارآیي  افـزایش  آرامـش،  بـردن،   لذت براي

 (شخصي هاي انتخاب سایر و كار لمح

 جامعه براي غيربازاري اثرات

 جامعـه،  در بيشـتر  انسـجام  بيشـتر،  اجتمـاعي  عدالت)
 جمعيـت،  رشـد  آمدن  پایين قوي، ملي هویت احساس
ــاهش ــترس ك ــي، اس ــاهش محيط ــر ك ــتال خط ــه اب  ب
 (جرم ميزان كاهش و عفوني هاي بيماري

 
 سعهتو و اقتصادي هاي همکاري سازمان رویکرد

(OECD )آموزش در گذاري سرمایه اجتماعي پيامدهاي بر 
. مبتني است اجتماعي و مدني مشاركت و سالمت ازطریق
 طور به تحصيل هاي سال افزایش رویکرد، این با مطابق

 یا اجتماعي و مدني مشاركت افزایش معناي به فرض پيش

 هاي روش مدارس، آموزش، كيفيت به بلکه نيست؛ سالمتي
 بستگي غيره و شده كسب هاي مهارت دانش، دبودنمفي كار،

 تحليل براي ویژه به رویکرد این وسيلۀ به شده ارائه تحليل. دارد
 در گذاري  سرمایه اجتماعي بازده یا آموزش اجتماعي اهميت

 (.Osmanković et al., 2011) دارد اهميت آموزش

 

 یعال آموزش نظام ییکارآ

 داد، درون مقولۀ سه در زشيآمو اهداف به توجه با به كارآیي

 طور به. شده است توجه آموزشي سيستم در داد برون و فرایند
: شود مي بررسي دیدگاه دو از آموزشي هاي نظام كارآیي كلي
 توليدات بر جيمز، تعبير به عالي آموزش دروني كارآیي در

 در. شود  مي توجه دانش انتقال و توسعه ها، دانشگاه آكادميک

 ها، دانشگاه اصلي مسئوليت كه كند مي بيان ياون رابطه این
 با نيز گودارد. است جامعه به وسيع مقياس در دانش انتقال

 مرتوني الگوي براساس پژوهش و آموزش كاركرد دو تركيب
 از ماتریسي اقتصادي، و اجتماعي نهادهاي سوي به گيبونزي و

 سطح در عالي آموزش دروني كارآیي هاي مؤلفه ترین مهم

 .كند مي بيان 9شکل  صورت به را عهجام

 

 (91: 9977و همکاران،  يچلب) گودارد ازنظر یآموزش عال یدرون ییآکار یها مؤلفه نیتر مهم -1 شکل

 پژوهشی آموزشی

آموزش کاربردی، تربیت منابع 

 انسانی مورد نیاز بازار کار

پژوهش و کاربرد آ ن در راستای 

 توسعه و حل مسئله

های بنیادی و گسترش پژوهش 

 مرزهای دانش

انتقال علوم ناب تخصصی و 

 توسعه سرمایه فکری

 اجتماعی

 علمی
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 ي،معناست كه آموزش عال ینآموزش بد بيروني كارآیي

آن بر  يو عملکردها يستاز جامعه ن يجدا اي یرهجز

 بيروني كارآیي یابيارز دربارۀدارند.  يرجامعه تأث يایندهافر

 آموزش بيروني آیيكار ي. برخاند شده  ارائه يمختلف هاي يينتب

 ین. در اكنند يم خالصه آن ياقتصاد آیيرا در كار يعال

در  يماد یدكسب فوا يآموزش عال ياز كاركردها یکي یدگاهد

بودن  يبازگشت يسطوح خرد و كالن است. سطح خرد به معنا

ها به هر  معناست كه دولت ینآموزش، به ا يكردها  ینههز

 ینههز ینكنند، ا گذاري یهسرما يكه در آموزش عال  يزانم

در طول زمان به دولت  یعكاركنان و صنا يور بهره یقازطر

 گذاري سرمایه كه معناست این به كالن سطح در و گردد يبازم

 را اقتصادي رشد ني،انسا سرمایۀ انباشت و انساني سرمایۀ در

 كارآیي اجتماعي، دیدگاه در (. ,2010Mäkeläinen) بردارد در

 روابط توسعۀ سبب مختلف سطوح در عالي آموزش بيروني

 به خرد سطح در عالي آموزش. شود مي جامعه در اجتماعي

 روابط كيفيت نهادي، سطح در. كند مي كمک فردي رشد

 عالي، آموزش توسعۀ كالن سطح در. دهد مي ارتقا را انساني

 را اجتماعي برابري و اجتماعي تحرک اجتماعي، انسجام

 به را فرد فراملي، سطح درنهایت، آموزش در و كند مي تقویت

 و اي ناحيه جنسي، نژادي، تمایالت و قادر المللي بين همنوایي

 همچنين(. 66-67: 9977 همکاران، و چلبي) كند مي محدود را ملي

 مسير در عالي داشتن توسعۀ آموزشوجودن پوتنام ازنظر

 سبب جامعه اجتماعي سرمایۀ كيفيت افزایش و توليد ایجاد،

 توسعۀ هاي برنامه پيشبرد در عالي آموزش نهاد نداشتن كارآیي

 به یابي دست. شود مي كشور فرهنگي و سياسي اقتصادي،

 آموزش كشوري به هر در فرهنگي و سياسي اقتصادي، توسعۀ

 و عالي آموزش نظام اگر. ا نيازمند استكار و پویا عالي

 آفریني، دانش در زمينۀ را خود بنيادي وظایف ها دانشگاه

 اقتصادي، توسعۀ هاي برنامه پيشبرد و انساني نيروي پرورش

 توان مي دهند، انجام خوبي به فرهنگي و سياسي اجتماعي،

 كند پيشرفت پایدار توسعۀ راستاي در كشور كه داشت انتظار
 (.17: 9979 همکاران، و زاده رسول از لنق به)

 

 یعال آموزش در یبرابر

 كاهش یا حذف جلوگيري، «برابري» از منظور كلي طور به

 جسمي، وضعيت نژاد، جنسيت، ازلحاظ افراد بين تبعيض

 بعد در ها فرصت برابري. است طبقۀ اجتماعي و زباني سني،

 خود با ار خواهانه عدالت و گرایانه انسان نگاه نوعي كالن

 نظر در یافته جامعۀ توسعه شاخص بيشتر كه دارد همراه به

 عدالت و ها فرصت برابري خرد، بعد در اما شود؛ مي گرفته

 شکوفاشدن موجب كه است سازوكاري و ابزار آموزشي،

 براي را قابليت پرورش امکان شود و مي خالق هاي اندیشه

 (.0: 9977 ني،زما و بيگدلي) كند مي تأمين مساوي طور به همه

 آموزشي در برابري مفهوم از دیگر تعریفي در همچنين

 هاي فرصت آوردن فراهم معناي به را آن عالي، آموزش

 تفسير -پسر  و دختر از اعم -دانشجویان  براي برابر آموزشي

 دانشگاه، نوع انتخاب در فرصت برابري به بيشتر كه اند كرده

 گذر و ارتقا در برابري اه،دانشگ امکانات از استفاده در برابري

 تعبير تحصيلي موفقيت فرصت برابري و ارزیابي فرایند از

 در برابري كلي طور به. (909: 9977 همکاران، و افرازنده). شود مي

 گردش چون مسائلي شود مي موجب آموزش به یابي دست

 طور كلي به و جامعه استعدادهاي پرورش و یافتن نخبگان،

 برنامۀ در بخش ترین اي پایه هك فرصت به یابي دست

 اجتماع اساسي هاي سرمایه منزلۀ  به محور توسعه كشورهاي

 (.9999 جوادي،) شود انجام بيشتري سهولت با است،

 ناشي از آنجا آموزش در برابري ضرورت هر صورت در

 در بخشد، مي ارتقا را انساني نيروي هاي قابليت كه شود مي

 براي را كار نيروي و دارد ريمؤث نقش استعدادها شکوفاكردن

 دو هر. كند  مي مهيا و آماده توليد برتر فناوري از بهتر استفادۀ

. دارد مهمي سهم اقتصادي توسعۀ و رشد در آموزش نقش

 و اجتماعي تحرک آموزش به برابر و عادالنه دسترسي

را  توليد از آنان بري سهم و كند  مي ممکن را فقرا اقتصادي

. رود مي فراتر فردي سطح از آموزش فواید. دهد مي افزایش

 سرمایۀ كيفيت بهبود از اقتصاد طور كلي، به و صنایع ها، شركت

. شوند مي مند بهره آید، مي دست به آموزش ازطریق كه انساني
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 كشور در آن هاي ریشه و آموزش نابرابري ميزان از آگاهي

 هاي زیان آموزشي هاي فرصت نابرابر توزیع زیرا است؛ مهم

 نامطلوب یا ناكافي آموزش. دارد جامعه براي بسياري رفاهي

 محروم هایش قابليت و استعدادها شکوفاشدن از را انسان

 آموزش هاي فرصت توزیع در بهبود كهدر حالي  كند؛ مي

 به نابرابر دسترسي دهد؛ مي افزایش را خالقيت و وري بهره

 شود مي منتهي بيشتر هاي نابرابري به تحصيلي هاي فرصت

 در نابرابري اشکال ترین مهم از (.66: 9976 همکاران، و متفکرآزاد)

 هاي نابرابري. است جنسيتي هاي نابرابري وجود عالي، آموزش

 نيروي كيفيت ارتقاي و انساني توسعۀ بر منفي اثر جنسيتي

 امکان درنتيجه، و محدود را اقتصادي رشد است، انساني

 نشان كشورها اي مقایسه سيبرر. كند  مي مختل را فقر كاهش

 گذاري سرمایه دختران آموزش در كه كشورهایي دهد مي

 این، بر عالوه. دارند باالتري اقتصادي رشد ميزان كنند، مي

 این كه شود مي امنيت و اقتدار نبودن سبب جنسيتي نابرابري

 و برزاني) دهد مي تقليل را مردان و زنان زندگي كيفيت موارد

 تقویت دليل به آموزش برابري درمجموع،(. 76: 9917 حاتمي،

 رقابت، چون عواملي ایجاد براي سازي زمينه و استعدادها

 عالي آموزش در كارآیي و كيفيت كنندۀ تقویت...  و ابتکار

 كارآیي و كيفيت تهدیدكنندۀ آن نبود كه طور همان  است.

 (.Tead, 1956) بود خواهد

طور  به جود،مو نظري ادبيات شد، مشخص كه طور همان

 آموزش صرفاً تا دارد تأكيد توسعه با آموزش ارتباط بر عمده

دربارۀ  شده بررسي هاي پژوهش به توجه با عالي؛ بنابراین،

 نظري ادبيات و توسعه با عالي آموزش كيف و رابطۀ كم

 توسعه، با( اعم معناي در) آموزش ارتباط زمينۀ در موجود

 زیر شرح به آن لشک ترین ساده پژوهش در نظري الگوي

 است.
 

 
 پژوهش نظری الگوی -2شکل 

 

 شناسی روش

 با و( كشوري بين) تطبيقي و كمي نوع از حاضر پژوهش

 این. است شده انجام ثانویه هاي داده تحليل روش از استفاده

 وسيلۀ به كه است هایي داده مجموعه تحليل براساس روش

 وسيلۀ به آوري و جمع مشخص اهداف با و ها انسازم یا افراد

 Payne) شوند مي استفاده جدیدي اهداف با پژوهشگران سایر

& Payne, 2011 Hakim, 1982; .) 

 دركه است بوده  صورت بدین ها  داده يآور جمعنحوۀ 

 كه شدند تحليل وارد كشورهایي تنها مدنظر، فاصلۀ زماني

 موارد برخي درداشت.  دجوو آنها هاي داده به دسترسي امکان

با استفاده از روش تکرار و  ها نمونه افت از جلوگيري براي نيز

. با توجه شدند تکميل كشورها هاي نمرات، داده گيري يانگينم

 آنها، ياستانداردساز برايو  يرهامتفاوت متغ سنجشبه سطح 

  تبدیل صد تا صفر ۀدر باز یديجد يرهايبه متغ ۀ متغيرهاهم

 حاصل نمرات كشور، هر نمرۀ محاسبۀ براي چنينهم. شدند

 شده، بررسي مختلف هاي سال طي در كشور هر ميانگين از

 گرفت؛ قرار مدنظر مرتبط شاخص در كشور آن نمرۀمنزلۀ   به

 متغير تأثير برآورد براي زماني، منطق براساس درنهایت،

 هاي سال از مستقل متغير هاي داده وابسته، متغير بر مستقل

 تا 0996 هاي سال از وابسته متغير هاي داده و 0996 تا 0999

 توسعۀ اقتصادي آموزش عالي

 كميت آموزش عالي

 

 كارآیي آموزش عالي

 

 

 

 

 

 برابري آموزش عالي
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 .شدند گردآوري 0996

 همۀ كشورهایي شامل حاضر پژوهش آماري نمونۀ

 متغيرهاي براساس و مدنظر زماني بازۀ در كه شود مي

 هاي بانک و ها پایگاه در آنها براي الزم هاي داده شده، بررسي

 براي كشور 91 ساسا این بر. داشت وجود معتبر اطالعاتي

 تعریف ادامه در. شدند انتخاب ها فرضيه آزمون و آماري نمونۀ

 .شود مي ذكر آنها سنجش نحوۀ و متغيرها

 به متقاضيان ورود ميزان معناي  به عالي آموزش كميت

 یا (9979 جمشيدي، ؛9979 همکاران، و عمران صالحي) عالي  آموزش

 آن در كه است اي گونه به عالي آموزش مراكز وسيع پذیرش

 تعداد از دانشگاهي مدرک داراي یا كننده  نام ثبت افراد نسبت

 براي. است بيشتر اي گسترده طور به عالي آموزش مراكز

 كارشناسي، در نام ثبت تعداد شاخص سه از متغير این سنجش

 دكتري در نام ثبت تعداد و ارشد  كارشناسي در نام ثبت تعداد

 196/9برابر  متغير این فايآل ضریب. است شده استفاده 

 شد. برآورد

 هاي فرصت كردن فراهم معناي به عالي آموزش برابري

 در فرصت برابري به بيشتر كه است دانشجویان براي برابر

 دانشگاهي، امکانات از استفاده برابري دانشگاه، نوع انتخاب

 موفقيت فرصت برابري و ارزیابي فرایند از گذر ارتقا، برابري

 همکاران، و افرازنده) شود مي تعبير زنان و مردان براي تحصيلي

 از عالي آموزش برابري براي سنجش حاضر مطالعۀ در (.9977

 و عالي آموزش در زنان نام ثبت ناخالص نسبت شاخص دو

 براي عالي آموزش در موردانتظار تحصيلي هاي سال متوسط

 برابر متغير این آلفاي ضریب. است شده  استفاده دختران

 شد. برآورد 797/9

 سيستمي درون كارآیي بخش دو به عالي آموزش كارآیي

 كارآیي. شود مي بندي  دسته( اثربخشي) سيستمي برون و

 و توسعه دانشگاهي، توليدات بر عالي آموزش سيستمي درون

 آموزش، سيستمي برون كارآیي و است متمركز دانش انتقال

 و نيست جامعه از جدا اي جزیره دانشگاه كه معناست بدین

 براي (.9977 همکاران، و چلبي) است مؤثر برجامعه عملکردش

 علمي، توليدات شاخص، سه از علمي كارآیي سنجش

 شده استفاده  علمي توليدات تنوع و (h-index)اِچ شاخص

 برآورد شد. 797/9برابر  متغير این آلفاي ضریب. است

تنها  و دارد قرار اقتصادي رشد مقابل در اقتصادي توسعۀ

 شود؛ نمي ها   فن و صنایع گسترش یا ملي توليد افزایش شامل

 توجه پيشرفت و ترقي تغيير، به توليد گسترش بر عالوه بلکه

 به ثروت و توليد به توجه بر عالوه اقتصادي توسعۀ. دارد

 این در كه دارد داللت نيز توليدات و ثروت توليدكنندۀ عامل

 انساني سرمایۀ و جتماعيا توسعۀ مانند مفاهيمي به صورت

 & Knopman et al., 2015; Archibald) شود مي نزدیک بسيار

Sleeper, 2008.) مطالعات سایر از به پروي حاضر پژوهش در 

 ,.Carree, et al؛9911 راستي، ؛9916 اكبري، و چلبي( نظير شده انجام

2007 Finlay, 2007; Strittmatter & Sunde, 2013)، بررسي براي 

 برابري برمبناي سرانه درآمد شاخص چهار از اقتصادي سعۀتو

 مصرف سرانۀ جهاني، پذیري رقابت شاخص خرید، قدرت

 این آلفاي ضریب. است شده جيني استفاده انرژي و ضریب

 شد. برآورد 669/9برابر  متغير
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 شده استفاده منابع همراه به متغیرها سنجش نحوۀ تعاریف، ها، شاخص -3 جدول

 متغیرها سنجش های شاخص گیری اندازه تعریف / نحوۀ منبع

 یونسکو

 كارشناسي در نام ثبت تعداد --

 ارشد كارشناسي در نام ثبت تعداد --  كميت

 دكتري در نام ثبت تعداد ---

 سایماگو

 علمي توليدات سال یک در منتشرشده اسناد تعداد

  كارآیي

 تعداد گرفتن نظر در با شاخص این. دانشمندان يعلم تأثيرگذاري و وري بهره ميزان

 دیگران توسط مقاالت آن شدن استناد دفعات تعداد و افراد استناد پر مقاالت

 شود مي محاسبه

 اِچ شاخص

 شانگهاي

 ریاضيات، و طبيعي علوم» اصلي زمينۀ پنج در كشور هر ساالنۀ توليدات شامل

 و باليني طب محيطي، و يكشاورز علوم كامپيوتر، و تکنولوژي مهندسي،

 .است «اجتماعي علوم داروسازي،

 علمي توليدات تنوع

 یونسکو

 به آنان، سن گرفتن نظر در بدون عالي، آموزش در شده  نام ثبت زنان كل نسبت

 .اند یافته  راه عالي آموزش سطح به رسماً كه سني گروه جمعيت

 در زنان نام ثبت ناخالص نسبت

 عالي آموزش

 عالي آموزش در تحصيل دورۀ اتمام براي توانند مي دختران كه هایي سال تعداد برابري

 .باشد داشته انتظار

 تحصيلي هاي سال متوسط نسبت

 براي عالي آموزش در موردانتظار

 دختران

 جهاني بانک
مقایسۀ آنها  امکان و برابر را كشورها ميان كاالیي مشترک سبد قيمت شاخص این

 .كند مي را فراهم
  خرید قدرت برمبناي سرانه رآمدد

 پذیري رقابت شاخص

 جهاني

 كند و  را ارزیابي مي خود شهروندان به رفاه باالي سطوح ارائۀ براي كشورها توانایي

 كالن محيط ها، زیرساخت نهادها، شامل پایه، نيازهاي( 9: دارد اصلي ركن سه

 و آموزش شامل ي،اثربخش كنندگان تقویت( 0 پایه؛ آموزش و بهداشت اقتصادي،

 مالي، بازارهاي توسعۀ كار، بازار اثربخشي كاالها، بازار اثربخشي عالي، آموزش

 پيچيدگي شامل پيشرفته، عوامل و نوآوري( 9 بازار؛ اندازۀ فناورانه، آمادگي

 .نوآوري و وكار كسب

  جهاني پذیري رقابت

 

 ميزان با برابر كه هاست رژيان سایر  به آن تبدیل از قبل،اوليه انرژي از استفاده شامل

 هاي سوخت و صادرات منهاي انبار، ذخایر و واردات همراه  به داخلي توليدات

 المللي است. بين ونقل حمل به مربوط هواپيماهاي و ها كشتي به شده عرضه

  انرژي مصرف سرانۀ

 جهاني بانک

 صفر ميان عددي شاخص این. مردم است ميان ثروت توزیع محاسبۀ براي شاخصي

 در بيشتر برابري باشد، صفر عدد به نزدیک جيني ضریب هر چقدر كه یک است و

 برعکس. و دهد مي نشان را درآمد توزیع

 جيني ضریب
 توسعۀ

 اقتصادي

 

 ها یافته

 و پژوهش متغيرهاي به مربوط توصيفي هاي آماره 6 جدول

 در شده گزارش نتایج. دهد مي نشان را آن سنجش هاي شاخص

 بازۀ به متغيرها همۀ تبدیل و استانداردسازي از پس جدول این

 جداگانه طور به نيز ایران به مربوط هاي داده. است صد تا صفر

 كشورهاي ميان جایگاهمان درک براي جدول این در

 .است شده گزارش جداگانه صورت به شده مقایسه
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 پژوهش متغیرهای توصیفی های آماره - 4 جدول
 میانگین

 *ایران
 گینمیان

 *جهانی
 متغیرها سنجش های شاخص معیار انحراف واریانس

 كارشناسي نام ثبت تعداد 90/97 9/007 7/7 69/99

 ارشد كارشناسي نام ثبت تعداد 76/99 91/991 0/9 91/96 عالي آموزش كميت

 دكتري نام ثبت تعداد 96/97 0/006 97/9 99/90

 علمي توليدات 09/96 1/099 66/7 67/6
 آموزش كارآیي

 عالي
 اِچ شاخص 97/99 69/996 16/99 69/96

 علمي توليدات تنوع 77/99 7/969 90/9 67/9

 زنان نام ثبت ناخالص نسبت 79/09 97/610 09/91 97/99
 عالي آموزش برابري

 عالي آموزش در دختران براي موردانتظار تحصيل هاي سال متوسط 96/00 97/799 66/69 09/67

 خرید قدرت برمبناي سرانه درآمد 69/91 0/966 99/00 97/99

 اقتصادي توسعۀ
 جهاني پذیري رقابت 79/07 97/996 99/66 79/69

 انرژي مصرف سرانۀ 00/96 6/090 90/99 77/60

 جيني ضریب 6/9 90/70 7/96 99/91
 .است 999 تا صفر از دامنۀ متغيرها *

 

 با تقلمس متغيرهاي صفر مرتبۀ همبستگي 7 جدول در

 كه همان طور. است شده گزارش اقتصادي توسعۀ متغير

 آموزش برابري وكارآیي  متغير برخالف شود، مي مشاهده
 همبستگي خود  خودي به عالي آموزش كميت متغير عالي،

 با ندارد؛ شده مطالعه كشورهاي اقتصادي توسعۀ با داري  معني
 پي در را داري معني نتایج یکدیگر با متغيرها ضرب حال، این

 برابري با عالي آموزش كميت ضربي متغير طوري كه به دارد؛
 توسعۀ با را داري  معني و مثبت همبستگي عالي آموزش

 متغير ضربي تركيب ترتيب، همين به. دهد مي نشان اقتصادي
 و مثبت رابطۀ نيز عالي آموزش برابري با عالي آموزش كميت

 ضربي تركيب هایت،دارد؛ درن اقتصادي توسعۀ با داري معني

 داري معني همبستگي درصد 77 سطح در مستقل متغير سه هر
 .دارد اقتصادي توسعۀ با

 

 توسعۀ با عالی آموزش کیفی و کمی پارامترهای همبستگی -5جدول 

 اقتصادی

 اقتصادي توسعۀ مستقل متغيرهاي

 996/9 عالي آموزش كميت

 *616/9 عالي آموزش كارآیي

 *619/9 عالي آموزش برابري

 **016/9 كارآیي×  عالي آموزش كميت

 **906/9 برابري×  عالي آموزش كميت

 **076/9 كارآیي×  برابري×  عالي آموزش كميت

 تاحدودي مراتبي سلسله رگرسيون آزمون نتایج

. است صفر درجۀ و ضربي هاي همبستگي هاي یافته تأیيدكنندۀ

 متغير از یک هر افزودن دهد مي نشان مراتبي سلسله رگرسيون

 به با توجه. دارد وابسته متغير تبيين در تأثيري چه متغيرها یا

 در كه شود مي مشاهده 6 جدول در شده گزارش هاي یافته

 طور  است به نتواسته عالي آموزش كميت متغير اول، الگوي

 برخالف. كند تبيين را توسعۀ اقتصادي متغير داري  معني

 كميت متغير همزمان رحضو یعني دوم الگوي اول، الگوي

 طور است به توانسته عالي آموزش كارآیي با عالي آموزش

 توسعۀ وابستۀ متغير واریانس از( 97/9) بخشي داري معني

 كميت متغير هردو رابطۀ اینکه ضمن كند. تبيين را اقتصادي

 نيز اقتصادي توسعۀ با( مثبت) عالي آموزش كارآیي و( منفي)

 متغير شدن  اضافه با و سوم الگوي در درنهایت، است؛ معنادار

 ضریب افزایش شاهد قبلي، متغير دو به عالي آموزش برابري

 كميت كه تفاوت این با هستيم؛ 79/9 به 97/9 از تعيين

 به است؛ داده دست از را خود داري معني عالي آموزش

 كميت عالي، آموزش برابري وكارآیي  حضور با دیگر، عبارت

 .دهد مي دست از را اش ينيتبي توان عالي آموزش
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 مراتبی سلسله رگرسیون آزمون نتایج -6 جدول

 اقتصادی توسعۀ 

 ضریب متغیرها

 تعیین

 استاندارد ضرایب

 بتا

 عالي آموزش كميت 919/9 990/9
 الگوي

 اول

 

976/9 

969/9-** 

997/9* 

 عالي آموزش كميت

 آموزش كارآیي

 عالي

 الگوي

 دوم

799/9 

097/9- 

706/9* 

697/9* 

  عالي آموزش كميت

 آموزش كارآیي

 عالي

 آموزش برابري

 عالي

 الگوي

 سوم

 متغيرهاي تأثير جهت و شدت تعيين براي ادمه در

 شده استفاده ساختاري مدل معادلۀ از وابسته متغير بر مستقل

 همزمان طور به توان  مي ها الگو این از گيري  بهره با. است

 غيرمستقيم و مستقيم اتاثر مقبوليت و متغيرها سنجش كيفيت

 قاسمي،) را ارزیابي كرد متغيرها ميان شده تعریف هاي تعامل و

 دهند مي نشان ساختاري معادالت سازي مدل نتایج(. 6: 9917

. است مطلوب حد در متغيرها وضعيت گيري اندازه سطح در

 آموزش است، آمده 0 شکل در كه همچنان ساختاري سطح در

 توانسته است و دارد اقتصادي توسعۀ رب داري معني تأثير عالي

 حال، این با كند؛ تبيين را آن تغييرات از درصد 67

 دو یکي جز ، به9 جدول در شده گزارش برازش هاي شاخص

  ندارند. باالیي مطلوبيت مورد،

 

 
 اول ساختاری معادلۀ مدل -3شکل 

 

 اقتصادي توسعۀ با عالي آموزش رابطۀ 9 شکل در

 دهند مي نشان نتایج. است شده بررسي ريت جزئي صورت به

 داري معني رابطۀ برابري وكارآیي  كميت، رابطۀ متغير سه هر

 متغير دو برخالف حال، این با دارند؛ اقتصادي توسعۀ با

 كميت متغير تأثير ،(=9099P) كارآیي و( =9099P) برابري

 و (=9067P) متزلزل بسيار اقتصادي توسعۀ بر عالي آموزش

 متغير سه ميان از هم، مقایسه مقام در. دني استاتکانکر

 عالي آموزش كميت وكارآیي  برابري، متغير ترتيب به مستقل

 ميان این در و دارند را اقتصادي توسعۀ تبييني توان بيشترین

 مثبتي تأثيركارآیي  و برابري و منفي تأثير عالي آموزش كميت

 . دارند اقتصادي توسعۀ بر
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 دوم ساختاری دلۀمعا مدل -4شکل 

 

 نشان دوم الگوي كليت ارزیابي هاي شاخص بررسي

 كه نيستند مطلوب حد در ها شاخص بيشتر كلي طور به دهد مي

 ها، نمونه حجم نظير) شناختي روش ممکن است دالیل این امر

 .باشد داشته خاصي نظري یا( متغيرها گيري نحوۀ اندازه

 

  ساختاری های مدل کلیت ارزیابی های شاخص -7جدول 

 برآورد

 2 الگوی

 برآورد

 1 الگوی

دامنۀ 

  پذیرفتنی
 ها شاخص

9/6 9/6 9-7 CMIN/DF نسبي اسکوئر كاي 

99/9 19/9 9-79/9 GFI مطلق برازش نيکویي شاخص 

99/9 19/9 9-79/9 CFI تطبيقي برازش شاخص 

77/9 79/9 9-79/9 PNFI هنجارشدۀ مقتصد برازش شاخص 

900909/9 09/9 91-9/9 RMSEA برآورد خطاي مربعات 

 

  نتیجه

 و كمي پارامترهاي بين رابطۀ بررسي حاضر، مطالعۀ هدف

 منتخب كشور 91 ميان توسعۀ اقتصادي با عالي آموزش كيفي

 تنهایي  به عالي آموزش كميت دادند نشان نتایج. بود جهان

 كمي گسترش دارد؛ بنابراین، اقتصادي توسعۀ بر معکوس تأثير

 اهداف و ها با انگيزه دانشجویان گسيختۀ لجام رودو صرف،

 در كشورهاي ویژه در به عالي آموزش نظام سامانۀ به ناهمگون

 موجب هم ندارند، دانشگاهي دیرینۀ هاي سنت كه توسعه حال

 پژوهشي و آموزشي هاي نظام حداقلي كيفيت كاهش

 كاركردهاي در چالش و بحران ایجاد و پيشين گرایانۀ نخبه

 بر چنداني اثربخشي كمي گسترش شود هم  مي آن يدرون

 معضالت و مشکالت رفع یا توسعه قالب در بيروني محيط

 دليل به دیگر، ازطرف. داشت نخواهد آن اجتماعي

 نداشتن ارتباط انساني، نيروي تقاضاي و عرضه نداشتن تناسب

 و بومي و زمينۀ محلي و بستر با عالي آموزش ميان ارگانيک

 موج، بومرنگي و بازگشتي صورت به كشورها، ینا در صنایع

 درنتيجه، و دانشگاهي آموختگان دانش بيکاري از اي فزاینده

 اعتبار و شأن كاهش و دانشگاهي نظام به اعتمادي بي افزایش

. داشت خواهد پي در را جامعه سطح در عالي آموزش

 معضالت و مشکالت حالل اینکه جاي به نيز دانشگاه
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 سر بر جدي مانع و معضل به خود باشد، ماعياجت و اقتصادي

شد؛ بنابراین،  تبدیل خواهد جامعه پيشرفت و توسعه راه

 ادعا توان مي( 2000) همکارانش و بولدن پژوهش با همسو

 افراد عالي تحصيالت ميزان افزایش ميان خطي رابطۀ كه كرد

 تأثيرات آموزش كيفي اثر و ندارد وجود اقتصادي توسعۀ و

 و دانشجویان تعداد كمي گسترش با مقایسه رد بيشتري

 نيز( 1998) 9ماهون مک كه همان طور. دارد آموختگان دانش

 آموزش در دانشجویان نام ثبت افزایش توان نمي كند، مي تأكيد

 اقتصادي توسعۀ صحيح مسير در قرارگرفتن معناي به را عالي

 زمراك از آموخته دانش افراد است ممکن گرفت؛ زیرا نظر در

 نداشته سواد خود دانشگاهي مدرک اندازۀ به عالي، آموزش

...  و پایين با كيفيت پرجمعيت، هاي دانشگاه در یا باشند

 عالي آموزش كمي گسترش اگر باشند؛ بنابراین، كرده تحصيل

 گرایي، كيفيت كيفي، تحوالت با هنگفت هاي هزینه صرف و

 اقتصادي توسعۀ انتظار توان نمي نباشد، همراه كارآیي و برابري

 در حتي شد، خواهد اشاره ادامه در كه همچنان البته داشت؛ را

 آموزش در كيفي و كمي هاي شاخص شدن همراه صورت

 حضور نيز دیگري عوامل و مناسب بستر و شرایط باید عالي،

 .باشند داشته

 آموزش در( ي)درون كارآیي شده بررسي هاي الگو همۀ در

 ینا ؛ البتهدهد  ينشان م ياقتصاد ۀوسعت با را يمثبت ۀرابط يعال

 به خودكار صورت به يگسترش كم نظير لزوماً يزنوع كارآیي ن

 نيز دیگري به ملزومات بلکه شود؛ تبدیل نمي اقتصادي توسعۀ

 دهۀ گذشته دو یکي در ما كشور در مثال براي. است نياز

 این اما است؛ داشته تصاعدي افزایش علمي توليدات ميزان

و  ياقتصاد ۀتوسع یست،ز يطبهبود مح يبه معنا لزوماً افزایش

 نبودهشهروندان  یستز یطبهبود شرا و يكاهش فقر و نابرابر

 آموزش به دسترسي در برابري يرثأت دربارۀ همچنيناست. 

 در بتوانند افراد رود مي انتظار اقتصادي، توسعۀ بر عالي

 به ... و سياسي اجتماعي، موانع از فارغ و خواست صورت

 حضور با شرایط این در. باشند داشته دسترسي عالي آموزش

                                                      
1 McMahon 

 عالي آموزش بهتر پاسخگویي براي راه گوناگون استعدادهاي

 پژوهش نتایج شود. مي هموارتر جامعه مختلف نيازهاي به

 آموزش برابري كه است نظري چشمداشت تأیيدكنندۀ این

ۀ رابط شده بررسي كشورهاي ميان( همۀ الگوها در) عالي

 .دارد اقتصادي توسعۀ با داري  معني

 در عالي آموزش گسترش شاهد گذشته دهۀ دو طي در

 ان با ایم؛ بوده توسعه حال در كشورهاي بيشتر با همسو ایران

 طور به شدن، اي  پساتوده مرحلۀ در است ضروري حال،

 آموزش كيفيت و تناسب برابري، به اي ویژه توجه همزمان

 دسترسي كنار در باال كيفيت راستا، ینا در. گيرد صورت عالي

شوند؛  گرفته نظر در سکه یک روي دو همچون باید فزاینده

 و است فایده بي كيفيت، بي عالي آموزش به باال دسترسي زیرا

 رشد». معناست بي نيز پایين دسترسي امکان با باكيفيتي آموزش

 از تواند نمي گاه هيچ نباشد، كيفي رشد با همراه اگر كمي

 در كيفي رشد آن با همگام اگر بکاهد. جامعه شکالتم

 ميان التحصيالن فارغ از لشکري نگيرد، صورت عالي آموزش

 اجتماع بارهاي روي باري كه شد خواهد تربيت پرتوقع و مایه

 است الزم مرحله این در. (970: 9919 منصوري،)« داشت خواهند

 يها بخش تمامي در كيفيت تضمين و نظارت سازوكارهاي

 و ها همۀ برنامه سرلوحۀ و شود اجرا عالي آموزش

 درنهایت، و عالي آموزش اندركاران دست هاي گذاري سياست

 افزایش دسترسي ميزان تا شود تبدیل جامعه در گفتمان یک به

 این حال، با. كند فراهم را تحصيالت تکميل شرایط و یابد

 كيفيت یشافزا كه شوند تنظيم اي گونه به باید ها گذاري سياست

 و سفت استانداردهاي و ضوابط بر تأكيد و عالي آموزش

 در برابري و افراد انتخاب مانع دانشگاه، به ورود در سخت

 به تنها برابري ؛ بنابراین،(9OECD :2012 ,) نشود آموزش

 باید هدف بلکه نيست؛ محدود( برابر) دسترسي مسئلۀ

 رفاه از اطمينان با همراه آميز، موفقيت اتمام و مشاركت

 و فقرا از آموزشي و مادي مناسب هاي حمایت و دانشجو

 .باشد اي حاشيه جوامع

 نظام كيفي و كمي گسترش بر عالوه كه است پرواضح
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 عادالنه و فراگير و متوازن اي توسعه به رسيدن براي دانشگاهي

 كالن محيط وضع ها، زیرساخت چون دیگري عوامل

 اندازۀ كشور، تجمعي آموزش و بهداشت سطح اقتصادي،

 كاالهاي بازده دموكراسي، و سياسي ثبات باز، ربازا بازار،

 سياسي، شرایط فناورانه، آمادگي مالي، و كار بازار توليدي،

 بروكراسي وجودنداشتن فساد، اجتماعي، و اقتصادي ثبات

 یک در عبارتي، به. باشند داشته حضور باید...  و كارآمد

 و رشد امکان پایدار دياقتصا و اجتماعي سياسي، محيط

 توسعۀ براي است؛ بنابراین، باالتر علمي نهادهاي اثرگذاري

 آموزش و دانشگاه مانند بعد یک تنها بر توان نمي اقتصادي

 تأكيد برابرمحور و گرا كيفيت باال، دسترسي قابليت با عالي

شد؛  غافل...  و بهداشت خانواده، مانند نهادها دیگر از كرد و

بر  در را سطوح همۀ و باشد جانبه همه باید وسعهت بنابراین،

 (. :Fotea & Gutu, 2016; Thomas et al., 2000in) گيرد

 ازنظر. مربوط است پژوهش هاي محدودیت به آخر نکتۀ

 هایي پژوهش راه سر بر چالش ترین مهم طور معمول به تجربي

 نبودن شوند، مي انجام ثانویه هاي داده تحليل روش پایۀ بر كه

 كه است پژوهش متغيرهاي سنجش براي مناسب هاي داده

 هرچند. نماند نصيب بي مشکل این از نيز حاضر پژوهش

 احصا موردنياز هاي شاخص فراوان، جستجوي با شد تالش

 متغيرها، سنجش براي ها سنجه و ها داده آوري جمع در شوند،

 چنانکه. بود پژوهش اصلي هاي محدودیت از یکي مسئله این

 شرایط داراي كشورهاي تعداد شد موجب محدودیت همين

 پيش محدودیت ترین مهم نظري ازنظر همچنين. یابد كاهش

 بود منسجمي هاي نظریه یا نظریه نبودن حاضر، پژوهش پاي

 كرده تحليل را توسعه بر عالي آموزش تأثير خاص طور به كه

 نتایج و شده ارائه اوليۀ نظري الگوي به توجه با. باشند

 بيشتري احتياط باید برازش هاي شاخص مطلوب ندانچ  نه

 به توجه با درنهایت، گيرد؛ صورت ها یافته این تعميم دربارۀ

 آموزش كيفي و كمي گسترش مهم گذاري سياست هاي داللت

انجام  زمينه این در تري جدي و بيشتر هاي پژوهش باید عالي

 .شود

 منابع

 س. سبزواري، و ب. پورابولي، ؛ط. ميرزایي، ؛.س افرازنده،

 مدني رفتارهاي و آموزشي عدالت ارتباط»(. 9977)

 اخالق مجلۀ ،«پرستاري دانشجویان دیدگاه از تحصيلي
 .997-969 ص، 97 ش ،پزشکي

 آموزشي جنسيتي برابري اثر» .(9917) ر. حاتمي، و. و برزاني،

 توسعه، حال در منتخب كشورهاي در اقتصادي رشد بر

 ،9 د ،مقداري اقتصاد فصلنامۀ ،«همزمان سيستم الگوي

 .79-99 ص، 9 ش

 عدالت و برابري ،كارآیي» .(9977) الف. زماني، ز. و بيگدلي،

 همایش چهارمين ،«دانشگاهي آموزش و آموزش در

 ،مدیریت علوم نوین هاي یافته پژوهشي -علمي 

 .99-9ص، تهران. ایران آموزش و كارآفریني

 بر تأثيرگذار هاي مؤلفه و عوامل» .(9979. )ل جمشيدي،

 جمهوري در عالي آموزش سازي  خصوصي كمي توسعۀ

 دانش اي رشته بين مطالعات مجلۀ ،«ایران اسالمي

 . 969-997، ص 96ش  ،6، س راهبردي

 جامعه ابعاد و آموزشي هاي نابرابري» .(9999. )م جوادي،

ش  ،9د  ،تربيت و تعليم مسائل در پژوهش ،«آن شناختي

9 .
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=

97721 
 توسعۀ توسعۀ سياسي،» .(9916) ح. اكبري، م. و چلبي،

طولي  تطبيقي مطالعۀ اجتماعي؛ نابرابري و اقتصادي

 ،9ش  ،6د  ،ایران شناسيجامعه مجلۀ، «(0999-9799)

 .01-66 ص

. (9977) ر. دیزج، تقي عباسي و م. خواه، فراست ؛.م چلبي،

 آموزش كارآیي و برابري بين رابطۀ سطحيچند تحليل

 دكتري، نامۀ پایان .تاریخي تطبيقي مطالعۀ یک عالي؛

 .انساني علوم و ادبيات دانشکدۀ بهشتي، شهيد دانشگاه

 سرمایۀ اهميت»(. 9977. )ز لبادي، و. م پوررودباركي،  حسن

 و شناسي روان مطالعات فصلنامۀ ،«سوم هزارۀ در انساني

 .67-66 ص ،9 ش ،تربيتي علوم
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 توسعۀ آثار بررسي» .(9979)آ.  بدري، كتابفروش م. و دیزجي،

 منتخب كشورهاي در كار نيروي وري بهره بر انساني

OECD» ،969 ، ص99 ش ،وريبهره مدیریت نشریۀ-

907. 

 مختلف ابعاد تطبيقي وضعيت بررسي»(. 9911. )م راستي،

 رهايكشو در( انساني و مالي تجاري، اقتصادي،) توسعه

 ،97ش  ،9د  ،بازرگاني هاي بررسي نشریۀ ،«اوپک عضو

 .67-99 ص

. م اللهي، فرج و. م سرمدي، ؛.ح رستگارپور، ؛.ب زاده، رسول

 ایجاد در دور از آموزشي نظام نقش بررسي»(. 9979)

 آن ارتقاي جهت مناسب الگوي ارائۀ و اجتماعي سرمایۀ

 د ،موزشيآ ریزي برنامه مطالعات مجلۀ ،«عالي آموزش در

 .19-996 ص ،9 ش ،0

 براي آموزش .(9999) م. وودهال، ج. و ساخاراپوالس،
 :ترجمۀ گذاري، سرمایه هاي گزینش از تحليلي توسعه؛

 برنامه تهران: سازمان سهرابي، حميد وحيدي و پریدخت

 بودجه. و

 ،«آموزشي هاي گذاري  سرمایه بازدهي»(. 9999. )ح سبحاني،

 .90-79 ص ،67 ش ،ياقتصاد تحقيقات نشریۀ

(. 9979. )م زاده،   حسين و. ق ابراهيمي، ؛.الف عمران،  صالحي

 گسترش و پيدایش هاي انگيزه و عوامل بررسي»

 - غيردولتي عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 ،«مازندران استان: موردي مطالعۀ ایران؛ در غيرانتفاعي

 .19-999 ص ،9 ش ،6 د ،ایران اجتماعي مطالعات مجلۀ

 ،«عالي آموزش در گذاري  سرمایه»(. 9991. )م عمادزاده،

 .77-19 ص ،99 و 99 ش ،روند نشریۀ

 نقش تحليل» .(9977. )م رفيعي، و. ع یونسي، ؛.هـ غفاري،

 با پایدار؛ توسعۀ تحقق جهت آموزش در گذاري سرمایه

 آموزش نشریۀ ،«زیست محيط آموزش بر ویژه تأكيد
 .97-999 ص ،7 ش ،رپایدا توسعۀ و زیست محيط

 در ساختاري معادلۀ سازي مدل .(9917. )و قاسمي،

: تهران ،Amos Graohics كاربرد با اجتماعي هاي پژوهش

 .شناسان جامعه

 بيکاري: عالي آموزش ناموزون توسعۀ» .(9919. )م راد،  قانعي

 س اجتماعي، رفاه ،«نخبگان مهاجرت و آموختگان دانش

 .967-091 ص ،97 ش ،6

 در گذاري  سرمایه»(. 9917. )م تركمني، و. ر حکمت، نيكيها

 نشریۀ ،«عمومي و خصوصي هاي بازدهي: آموزش
 .00-01 ص. 97 ش ،بازرگاني هاي بررسي

(. 9976. )س شندي، سليمي و. ر پور،   رنج ؛.م متفکرآزاد،

 وري  بهره بر آموزشي نابرابري كاهش تأثير تجربي تحليل»

 و پژوهش فصلنامۀ ،«ایران در توليد عوامل كل
 .69-60 ص ،0 ش ،09 د ،عالي آموزش در ریزي برنامه

 توسعۀ و انساني نيروي در گذاري سرمایه .(9999) م. متوسلي،
 بانک تهران:شولتز.  تئودور آثار از اي گزیده اقتصادي؛

 و پولي تحقيقات موسسۀ ایران، اسالمي جمهوري مركزي

 بانکي.

 .اطالعات: تهران ،ایران لميع توسعۀ .(9919)ر.  منصوري،

 زندگي و عالي آموزش شدن اي  توده. »(9970) ر. همتي،

، «دانشگاهيان زیستۀ تجارب بر تأملي: ایران در دانشگاهي

، 9، ش 0، س اسالمي دانشگاه در مدیریت دوفصلنامۀ
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 ضمایم

 

 حاضر ۀمطالع در شده لیتحل یکشورها

 کشور فیرد کشور فیرد کشور فیرد کشور فیرد

 لوکزامبورگ 61 السالوادور 41 سلندیا 21 شیاتر 1

 یتوانیل 62 النکایسر 42 لیبرز 22 اردن 2

 یمالز 63 سنگال 43 کیبلژ 23 نیآرژانت 3

 مجارستان 64 سوئد 44 بلغارستان 24 انارمنست 4

 مراکش 65 سیسوئ 45 بنگالدش 25 ایاسپان 5

 مصر 66 یلیش 46 پاکستان 26 ایاسترال 6

 مغولستان 67 غنا 47 پاناما 27 یاستون 7

 هیمقدون 68 فرانسه 48 پرتغال 28 یاسلواک 8

 کیمکز 69 فنالند 49 پرو 29 یاسلوون 9

 سیمور 71 قبرس 51 اینزانتا 31 یجنوبی قایآفر 11

 کیموزامب 71 قزاقستان 51 لندیتا 31 نیاکرا 11

 یمولداو 72 کایکاستار 52 هیترک 32 اکوادور 12

 انماریم 73 کانادا 53 تونس 33 یآلبان 13

 نپال 74 یجنوب ۀکر 54 چک 34 آلمان 14

 نروژ 75 یکرواس 55 نیچ 35 کایآمر 15

 هلند 76 ایبکلم 56 دانمارک 36 یاندونز 16

 هند 77 گرجستان 57 هیروس 37 انگلستان 17

 ونانی 78 گواتماال 58 یرومان 38 ایتالیا 18

   لبنان 59 مباوهیز 39 رانیا 19

   یلتون 61 عاج  ساحل 41 رلندیا 21
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