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 چکیده 

 ینا اثرات ولی است، انسانی مسائل سازی جهانی مبداء جهانی شدن که ندارد وجود شکی

      ارندد را آموزشی رقابت ظرفیت که کسانی تنها. است نیافته گسترش یکنواخت طوربه یندفرآ

 بود خواهد دیسو مقدار سنجش برای کلیدی پارامتر یك آموزش. ببرند فرآیند سود این از توانندمی

آموزش  جهانی شدن بر شاخص در این مقاله، تأثیر شاخص .بردمی فرآیند این از کشور هر که

یران طی کشور منتخب در حال توسعه از جمله ا 36مخارج آموزشی( مورد بررسی قرار گرفته و )

 ازات متغیرها برای برآورد اثراند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 2013تا  1970دوره زمانی 

ج نتای ست.ااستفاده شده  (DOLS)تکنیك هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا 

 ر به افزایشمنج و داشته اموزشی مخارج بر مثبتی حاکی از آن است که جهانی شدن تاثیربرآوردها 

رج بر مخا یجهان یبحران مال یکهدر حالمخارج آموزشی در کشورهای مورد بررسی شده است،

 داشته است. یمنف یرتاث یمورد بررس یدر کشورها یآموزش

شتگی تکنیك هم انباکشورهای درحال توسعه،  زشی،جهانی شدن، مخارج آمو های کلیدی:واژه

 پانلی.
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 و طرح مسأله مقدمه -1

 روانی، جسمانی، رشد به کمك آن هدف که است مستمر و منظم جریانی پرورش و آموزش

 ردمو هنجارها کسب جهت در یابندگان پرورش شخصیت رشد کلی طوربه یا اجتماعی اخالقی،

 تا د. اگرشومی ایجاد مخارج آموزشی به واسطه که است فرآیندی لهمقو این و است جامعه پذیرش

 در اطالعاتی عمنب تریناصلی عنوان به کتاب و بردمی سود مربیان و معلمان از تنها آموزش دیروز

 و بزارهاا و هاروش واسطه فرآیند جهانی شدن، باآموزش به امروزه گشت،می محسوب آموزش امر

 ورود سانی،ر اطالع و رایانه صنعت در اخیر هایپیشرفت. است شده روبرو طیارتبا جدید هایمحیط

 ارتباطی، هایآوری فن اینترنت، ویژهبه المللی؛بین و ملی محلی، رسانی اطالع هایشبکه ظهور و

 آموزشی هاینامهبر مجریان و مدیران و ریزانبرنامه طراحان، رویپیش را جدیدی هایروش و ابزارها

  .(11، 1392است )صبوری خسروشاهی،  داده قرار

 تواندان نمیآموختگ دانش به بشری معرفت عنوان پل انتقالبه پرورش و آموزش نظام در بیانی،

 هایزمینه رد که گیرد. لذا اصالحاتی نظر در گسترش به رو فرآیند این از دور به یا جدا را خود

 آموزشی هاینظام بنابراین باشد.می شدن جهانی فرآیند از متاثر نحوی به شودانجام می آموزشی

 آثار آن در که ند،ک تهیه را راهبردی هایبرنامه فرآیند، این جانبه همه آثار گرفتن نظر در با باید

 سطح رد پویایی زمینه وسیله بدین تا گیرد، قرار آموزشی نظام خدمت در شدن جهانی فرآیند

های آموزش نیازهای نظام مخارج آموزشی مرتبط با کردن زبه رو راستا این در آید. فراهم جهانی

 .(1 ،1392کمك شایانی بنماید )نادی و قدوسی،  آموزشی نظام تواند به پویاییمی مدرن،

سوال اساسی این مقاله این است که، جهانی شدن چه تأثیری بر مخارج آموزشی به عنوان 

مطالعات انجام گرفته در زمینه آموزش، مطالعه در اکثر نمادی از بخش آموزش دارد؟ از آنجایی که 

ویژه به مشخصی در خصوص بررسی ارتباط بین شاخص ترکیبی جهانی شدن با مخارج آموزشی به

شیوه هم انباشتگی پانلی برای کشورهای در حال توسعه صورت نگرفته است و تاثیر جهانی شدن 

مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته گذاری اکثرا در قالب آزادسازی تجاری و جریان سرمایه

کشور  36است. لذا این مقاله، به بررسی تأثیر شاخص ترکیبی جهانی شدن بر مخارج آموزشی در 

به شیوه هم انباشتگی پانلی  2013تا  1970منتخب در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 

  پردازد.لعه و بررسی قرار میمورد مطا )DOLS( 1با رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا

 

 چارچوب نظری و پیشینه -2

های ها و موهبتن و تحقق کلیه قابلیتیدجهت به ثمر رسدر است  تالشیآموزش و پرورش 

وظیفه آموزش و  .(9، 1379)نیکزاد،  و اجتماعی موجود در انسان( عقلی و عاطفی)جسمانی و روانی 

                                                           
1 Dynamic Ordinary Least Squares 
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های فرهنگی و اجتماعی به پرورش فظ و ارتقاء ارزشوه بر شناخت و حالپرورش در عصر حاضر ع

 گردد.ل فردی جهت قبول مسئولیت معطوف میالقیت و آفرینندگی و استقخال

تواند که می ترین عواملی است،جهانی شدن از جمله مهمدر بین عوامل تأثیر گذار بر آموزش، 

 به مه که ستا مفهومی شدن، هانینقش قابل توجهی را در توسعه این پدیده بسیار مهم ایفا کند. ج

 و تقابلم وابستگی هم و یك کل عنوان به جهان درباره آگاهی تشدید به هم و جهان شدن فشرده

 ابعاد در که فرایندی است، شدن جهانی. دارد اشاره جهان یکپارچگی و آگاهی به هم و جهان واقعی

 بیت، تاثیراتیتر و تعلیم و نش، فرهنگتولید، حکومت، جامعه، دا بعد در ویژهبه بشر زندگی مختلف

 .(2، 1392)نادی و قدوسی،  است گذاشته بجا به را

 و، سیاسی های اقتصادیای را در فعالیتتواند نقش تعیین کنندهمی براین اساس جهانی شدن

ین بخش اهای ویژه هزینههای بخش آموزش بهاجتماعی ایفا کند و به عنوان یك عامل توسعه، مولفه

 ای نماید.دچار تغییرات قابل مالحظه را

سازی، آزادسازی تجارت، شدن اقتصاد، توأم با خصوصیجهانیجهانی شدن اقتصادی: 

های ها، به حداقل رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکتزدایی در تجارت، کاهش مالیاتمقررات

ی ارتباطات و نقل و شبکه کارگران، تحوّل در حمل جهانی، مهاجرتچندملیتی، گسترش مراکز مالی

 باشد.ارزش اقتصاد به تجارت اطالعات و نه تجارت مواد، می و وابستگی

شدن الگوهای ها و صنعت توریسم، جهانیگسترش سریع مهاجرتجهانی شدن اجتماعی: 

 شوندشدن اجتماعی محسوب میزندگی و مسایل مشترک جهانی، همگی از نمادهای جهانی

 .(1382)حجازی، 

ها و افزایش نقش و ملت -شدن، کاهش نقش دولتوجه سیاسی جهانیانی شدن سیاسی: جه

تدریج کنترل، های مّلی بههای فراملّی است. در سیاست جهانی، دولتها و سازماناقتدار شرکت

شود. عامل رنگ میها بر نیروهای داخلی کممدیریت و اختیارات خود را از دست داده و نظارت آن

ها هستند؛ که از طریق پیوستن ارادی به شدن در عرصه سیاست، خود دولتق جهانیاین تحقّ

ویژه سازمان تجارت جهانی، مبادرت به تضعیف درونی خود کرده های فراملّی و بهها و سازمانشبکه

  .(1394کبری، )پایتختی اسکوئی و طبقچی ا دهندو تسلط کشورهای مرکزی بر خود را افزایش می

 مهارتی، چند جریان خود، مشاغل بر کارگران پذیری، تأثیر انعطاف محور، دانش قتصادا گسترش

 هایویژگی از آن مانند و عالی آموزش برای تقاضا گسترش کارگران، دانش و مهارت سطح افزایش

 برای توسعه حال در کشورهای چنین فضایی، باشد. درمی شدن در بخش آموزش بارز جهانی

 کشور تجهیز و تربیت. گیرندمی قرار تحت فشار ماهر کار نیروی تربیت و موزشآ گسترش و افزایش

 جهانی در اقتصاد که شودمی خارجی هایسرمایه جذب و آموزش دیده موجب ماهر کار نیروی به

 مدت های کوتاهگذاریسرمایه به مندعالقه خارجی گذارانسرمایه اما. دارد ایکننده تعیین نقش

 به و کاهش دهند را پرورش و آموزش هایبودجه هادولت تا شودمی باعث ویکردیر چنین. هستند
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در     را هادولت است ممکن ای رویه چنین. باشند آن مالی تأمین دیگر منابع و راهها دنبال

 .سازد مواجه مشکل با جهانی نوین اقتصاد در مهارت و آموزش توسعه و بهبود برای گذاریسیاست

 مردم مؤثرتر و بیشتر مشارکت جلب منظور به الزم هایزمینه و شرایط گر، با تمهیدولی از سوی دی

پرورش )همانند ایجاد مدارس و دانشگاههای خصوصی(، تا حدی این  و تأمین مخارج آموزش در

ای جبران شده است. چراکه، یکی از ابعاد جهانی شدن به کوچك شدن بدنه دولت و لذا تقلیل هزینه

های آموزشی و گسترش بدنه بخش خصوصی و ویژه هزینههای اختصاص یافته بهکاهش هزینه

اسماعل و شود )های آموزشی توسط این بخش در جامعه مربوط میتأمین قسمتی از هزینه

      (. 78، 1392و صبوری خسروشاهی و همکاران،  2003، 1همکاران

صادی و سیاسی قابل بررسی است. بر های آموزشی عمومی از ابعاد اقتاثر جهانی شدن بر هزینه

مال مجزا از هم ااین اساس تئوری مربوط به ارتباط جهانی شدن با مخارج آموزشی به دو کانال ک

(. اولین بخش از تئوری بر دیدگاه رقابت مالیاتی استوار 2،2011شود )باسکاران و حسامیتقسیم می

شود، تجهیز نیروی کار ماهر شناخته می است. در این نظریه جهانی شدن به عنوان افزایش دهنده

دهد ها را برای دریافت مالیات از این افراد بادرآمد باال را افزایش میکه این امر توانایی دولت

 (2009، 4و هاپت و جانبا 3،2003)اندرسون و کنراد

های مختلف به عنوان مثال مهندسی و حقوق یکی تغییر در ترکیب مخارج آموزشی بین رشته

(. تاثیر افزایش 2008، 5باشد )پوتواراها در مقابل جهانی شدن میهای دولتگر از عکس العملدی

های حجم تجارت از طریق جهانی شدن بر دستمزد نیروی کار ماهر و غیر ماهر یکی دیگر از کانال

 ،6نظری تاثیر جهانی شدن بر مخارج آموزشی در کشورهای مختلف است )باسکاران و حسامی

در این حالت فرض اساسی این است که جهانی شدن بیشتر به تجهیز نیروی کار ماهر در  (.2010

ها را در کشورهای شود. بر این اساس جهانی شدن دو لتمقایسه با نیروی کار غیر ماهر منجر می

  های آموزش عالی در مقایسه با کند تا مخارج را برای برنامهصنعتی و در حال توسعه وادار می

 های آموزش ابتدایی افزایش دهند.مهبرنا

تواند در تاثیرپذیری مخارج آموزشی از جهانی شدن تعیین کننده باشد ها نیز مینوع دولت

دهد، با این فرض که جهانی شدن بازده نیروی کار ماهر را افزایش می. (7،2010)باسکاران و حسامی

د شهروندانش است به جهانی شدن، که هدفش افزایش خالص درآم 8العمل یك دولت خیرخواهعکس

                                                           
1 Ismael  et al 

2 Baskaran and Hessami 

3 Anderson and Konrad  

4 Haupt and Janeba 

5 Poutvaara 

6 Bskaran and Hessami 

7 Bskaran and Hessami 

8 Benevolent government 
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های آموزش عالی است زیرا این سیاست مجموع درآمد شهروندانش را افزایش مخارج بر برنامه

که هدف سیاست مدارنش حداکثر  1افزایش خواهد داد. در مقابل یك دولت حجیم و تمامیت خواه

دلیل دهد. زیرا بهش میکردن درآمد خودشان است، مخارج آموزشی را برای نیروی کار ماهر کاه

دالیل مالی تمایل به مهاجرت به بازارهای کار با درامد جهانی شدن ممکن است نیروی کار ماهر به

تواند به کاهش پایه مالیاتی و در نتیجه درآمدهای دولت تمامیت باال داشته باشند که این امر می

 خواه منجر شود.

دانند: روند جهانی شدن را به نحو کشورهای غربی می ه باور روشنفکران غربی ایناز طرفی نیز، ب

یکی از ارکان جهانی  و نایب ریس بانك جهانی، 2001برنده جایزه نوبل در سال  2جوزف استیگلیتز

ای از این به گوشه، 3جهانی شدن و مخالفان آن در کتاب 2000تا  1997های شدن، در سال

 .کندپیامدهای ناگوار جهانی شدن اشاره می

باشد.  تواند،یك تهدید امنیت ملی برای کشورهای درحال توسعه میشدن  یجهانبه اعتقاد آنان، 

 یت برااس یو طرح یلیتحم شده و یزیربرنامه یندیفرابه اعتقاد افراط گرایان، جهانی شدن 

 یغرب یاردیهسرما یبرالیستینئول یدئولوژیکه ا یستمیجوامع در سطح کالن. س یاجتماع یبازساز

گ فرهن یغلبا تب نموده و یحرا تروی غرب یزندگ یصدد است الگو کند و دریم یلتحم و یغا تبلر

ا رخود  خییتار وی فرهنگ یتهو ی،انسانها را آماده سازد تا به سادگ یتشخص و ذهن ی،مصرف زدگ

 میقدت یهمااصالت سر فرهنگ مصرف و ینتمام توان و منابع جامعه خود را به مروج فراموش کرده و

 .کنند

قوانین و  سازی، یك برنامه جهانی با استفاده از تجهیزات مجازی،از نظر این عده، جهانی

 وحب قدرت از صا المللی است که برای باالبردن سود و رفاه گروه گروه اندکیهای ملی و بینسازمان

ای شورهکثروت. به اعتقاد آنان، جهانی شدن و گسترش آن موجب عقب ماندگی و توسعه نیافتگی 

منفی  مدهایشود و درنتیجه به تضاد بین اغنیا و فقرا منتهی خواهد شد و پیاددرحال توسعه می

بزرگ و  در بیانی، جهانی شدن فرآیندی است که به سود قدرت های .خود را نمایان خواهد کرد

 برند. انجامد و کشورهای درحال توسعه، بهره چندانی از این فرآیند نمیفراملی می

 توان در موارد زیر خالصه کرد:بندی کلی، این عوامل مخرب را مییك جمع در

 -نژادی -بروز منازعات قومی (3 های عام و همگون؛پیدایش هویت( 2 ؛ملت -فروپاشی دولت( 1

سازی و همگون( 6 غربی و آمریکایی شدن جهان؛ (5؛ افزایش مهاجرت و فرار مغزها (4 مذهبی؛

تفوق و تسلط نظام سرمایه ( 8 دمکراسی؛ -تسلط نظام لیبرال (7رهنگی؛ ف -یکنواخت کننده هویتی

دگرگونی الگوی ( 10 تحول در تلقی از زندگی و الگوهای رفتاری؛( 9داری و انباشت بیشتر سرمایه؛ 

                                                           
1 Mark 

2 Stiglitz 

3 Globalization and its discontents 
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     هایبه خطر افتادن هویت( 12 الملل؛تحول در الگوی نظام بین( 11 حکومت و رفتار سیاسی؛

افزایش ( 14؛ پروژه بودن و فرایندی یکطرفه( 14 ه بیشتر کشورهای ثروتمند؛سلط( 13؛  دین-ملی

قلمروزدایی و ( 16  داری لیبرال؛سازی اهداف سرمایهدستاویزی برای پنهان( 15 تبعیض و نابرابری؛

        اجتماعی؛ -افزایش شکاف فرهنگی( 19؛ گراییگسترش نسبی( 18؛ حذف مرزهای فرهنگی

، 1)مارکظهور و گسترش یك فرهنگ جهانی ( 21 م جدید و تخلفات نوین؛پیدایش جرائ( 20

2001.) 

     (، در پژوهشی به بررسی تأثیر جهانی شدن )جریان 2014) 2شهابی کاسبا و همکاران

های آموزشی دولت در قالب گذاری مستقیم خارجی( بر شاخص بخش آموزش )هزینهسرمایه

نتخبی از کشورهای درحال توسعه در قالب کشورهای با درآمد های کل دولت( در مترکیبی از هزینه

پرداختند. در این مطالعه جهت بررسی اثرات از تکنیك  2011تا  2000متوسط طی دوره زمانی 

( استفاده شد و براساس نتایج حاصل از OLSهای تابلویی با رهیافت حداقل مربعات معمولی )داده

 باشیم.داری میفی و معنیبرآورد صورت گرفته، شاهد ارتباط من

ای به بررسی تأثیر جهانی شدن )ادغام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( (، در مقاله2006) 3درهر

طی دوره زمانی  OECDکشور منتخب  30های آموزشی دولت( در بر شاخص بخش آموزش )هزینه

ترکیبی در قالب های پرداخت. در این مطالعه جهت بررسی اثرات از تکنیك داده 2000تا  1970

( استفاده شد و براساس نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته، شاهد OLSحداقل مربعات معمولی )

 باشیم.داری نمیارتباط معنی

شاخص جهانی شدن )آزادسازی  ای به بررسی تأثیردر مطالعه ،(2003) 4اسماعل و همکاران

خش آموزش )سهم مخارج آموزشی از گذاری مستقیم خارجی( بر شاخص بتجاری و جریان سرمایه

به عنوان نمونه آماری  OECDکشور منتخب  26ای دولت( پرداختند. در این بررسی کل سبد هزینه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تکنیك داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی 

(OLS نیز جهت برآورد اثرات استفاده شد و یك دوره )مورد بررسی قرار  1997تا  1970 ساله از 28

داد، که شاخصهای جهانی شدن سبب بهبود  نشان گرفت. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته

 شود.ای دولت میهای آموزشی از کل سبد هزینهنسبت هزینه

ای به بررسی تأثیر شاخص جهانی شدن )آزادسازی مطالعه (، در1391صادقی و همکاران )

گذاری مستقیم خارجی( بر شاخص بخش آموزش )سهم مخارج آموزشی از مایهتجاری و جریان سر

ترکیبی با رهیافت  هایداده روشترکیب کل مخارج دولت( پرداختند. جهت برآورد اثرات متغیرها از 

بهره گرفته شد و براساس نتایج  2005تا  1980( طی دوره زمانی OLSحداقل مربعات معمولی )

                                                           
1 Shahabi  Kaseba et al 

2 Shahabi  Kaseba et al 

3 Dreher 

4 Ismael  et al 
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گذاری باشد ولی سرمایهرفته، آزادسازی تجاری داری تأثیر مثبت میحاصل از برآورد صورت گ

 مستقیم خارجی تأثیری بر شاخص مذکور ندارد.

ر فرآیند ای به ارزشیابی آموزش عالی کشور ددر مقاله (،1390رزقی شیرسوار و پیراینده )

 وزهح رگانخب و متخصصان نفر از 63ای پرداختند و گویه 24جهانی شدن در قالب پرسشنامه 

ن داد، نشا tن به عنوان نمونه آماری مورد بررسی گرفتند. نتایج حاصل از اجزای آزمو عالی آموزش

 با ارتباط و پذیر انعطاف دانشگاهها، ساختارهای بودن چندزبانه مولفه %99که در سطح اطمینان 

 لمیع هیات هایمولفه وضعیت ولی .دارد قرار حد ضعیفی در جهان معتبر دانشگاههای دیگر

 .دارد قرار مطلوبی حد در درسی نوین های برنامه و نوین فناوریهای وجود توانمند،

زش تأثیر جهانی شدن بر شاخص بخش آمو(، در پژوهشی به 1386شایسته فر و همکاران )

 انشگاههاتی د)محتوای برنامه درسی( از دیدگاه دو گروه اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم تربی

    پرداختند. در این پژوهش جهت 1383تا  1382اسان آموزش و پرورش طی سالهای و کارشن

    ه عنوان بنفر  55ها از شیوه پرسش نامه و مصاحبه استفاده شد و از هر گروه آوری دادهجمع

 باخ بهرهکرون آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسش نامه از ضریب آلفاینمونه

جه به ، تود. نتایج تحقیق نشان داد، که بیشترین تأثیر جهانی شدن بر محتوای آموزشیگرفته ش

لب است، ن مطاها و موضوعات تلفیقی و درنظر گرفتن توانایی فراگیران مقاطع تحصیلی و میزارشته

ات علمی وضوعمها و که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد و کمترین تأثیر مربوط به رشته

 ست.ا

 

 مواد و روشها -3

طی  1کشور منتخب در حال توسعه 36آموزشی در  مخارجتأثیر جهانی شدن بر در این مقاله 

، از تکنیك هم برای برآورد اثرات متغیرهاگیرد و مورد مطالعه قرار می 2013تا  1970دوره زمانی 

شود. مدل مورد بررسی استفاده می )DOLS( 2انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا

شهابی کاسبا و ( و 2006) 3در این مقاله، براساس مبانی نظری و تجربی و با الهام از مقاالت درهر 

  شود:به صورت زیر معرفی می( 2014) 4همکاران 

 

LnEEit = α0 + α1LLLLLLL + α2LLLLLLL + α3LLLLL + α4Dit + εit                                         )1( 

                                                           
امبیا، گواتماال، جی، غنا، گصر، فیافاسو، بولیوی، ساحل عاج، کامرون، کاستاریکا، دومینیکن، الجزایر، اکوادور، مبروندی، بورکین ایران، 1

ان، سنگال، دفیلیپین، سو پرو،، ، نیجر، نپال، پاکستان، پاناماهندوراس، هند، جامائیکا، اردن، کنیا، مراکش، ماداگاسکار، مکزیك، مالزی

 و کنگو. السالوادور، توگو، تایلند

2 Dynamic Ordinary Least Squares 
3 Dreher 

4 Shahabi  Kaseba et al 
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 EEعالم نابر ابباشد، که صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می: بیانگر کل مخارج آموزشی به

 دهد؛بانك جهانی، مخارج بخش دولتی و خصوصی را پوشش می

GLOدی باشد، که این شاخص از سه بعد اصلی اقتصا: بیانگر شاخص ترکیبی جهانی شدن می

ه برآمدی دهای گذاری پورتفلیو، پرداختگذاری مستقیم خارجی و سهام، سرمایه)تجارت، سرمایه

حدودیت و م المللیاتباع خارجی، موانع پنهان واردات، متوسط نرخ تعرفه، مالیات بر تجارت بین

رجی، ت خاالمللی، جمعیحساب سرمایه(، اجتماعی )ترافیك تلفن، نقل و انتقاالت، گردشگری بین

)سیاسی  سیاسی المللی، کاربران اینترنت، تلویزیون، تجارت در روزنامه و . . .( وهای بیننامه

ورای های شتالمللی، شرکت در مأموریهای بینهای موجود در کشور، عضویت در سازمانسفارتخانه

 شود؛المللی( ناشی میامنیت و تعهدات بین

POP دهنده جمعیت کل است؛: نشان 

 INF:  باشد؛برحسب شاخص قیمتی مصرف کننده میبیانگر نرخ تورم 

D لها عدد قی سابباشد، که برای سالهای بحران عدد یك و برای ما : بیانگر بحران مالی جهانی می

 شود.صفر در نظر گرفته می

Ln .نماد لگاریتم طبیعی است : 

ε :  باشد.ی خطای تصادفی میجملهبیانگر 

و  1دن از وب سایت شاخص کف جهانی سازیشاخص ترکیبی جهانی شهای مربوط به داده

 2از وب سایت بانك جهانی های مربوط به متغیرهای مخارج آموزشی، جمعیت و نرخ تورمداده

  اند.استخراج شده

 صورت گرفته است. 9Eviewsهای مربوطه نیز در نرم افزار کلیه تجزیه و تحلیل

ن آزمو برآورد مدل فوق، ابتدا جهت کسب اطمینان از کاذب نبودن رگرسیون حاصله قبل از

رابطه  نگی وهای پانل و آزمون همجمعی برای بررسی هم انباشریشه واحد جهت بررسی مانایی داده

وش ناسایی، رشهای گیرد. در ادامه با استفاده از آزمونبلندمدت بین متغیرها مورد استفاده قرار می

 گیرد. یبرآورد مشخص شده و در نهایت تخمین مدل فوق صورت م

 

 نتایج تجربی -4

استفاده شده، که خالصه نتایج ( IPS) 3جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون ایم، پسران و شین

 ارائه شده است. (1) این آزمون در جدول

                                                           
1 KOF Index of Globalization  

2 World Development Indicators 
3 Im, Pesaran & Shin 
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(، ولی I(0)) باشندمانا می در سطحهای نرخ تورم و جمعیت (، متغیر1با توجه به نتایج جدول )

یری اضل گباشند و با یکبار تفهانی شدن و مخارج آموزشی نامانا میشاخص ترکیبی ج متغیرهای

    ررها با یکبامتغی (. از آنجائیکه متغیرها در سطح مانا بوده و برخی دیگرازI(0شوند ))مانا می

 اند، لذا الزم است که هم انباشتگی متغیرها  بررسی شود.گیری مانا شدهتفاضل
 ه واحد متغیرها : نتایج آزمون ریش1جدول شماره 

 ایم، پسران و شینآزمون 
 در حالت با عرض از مبدأ و روند

 )با یکبار تفاضل گیری(
 در حالت با عرض از مبدأ و روند

 )در سطح(
 متغیر

- 
0000/0 

(4075/12-) INF 

0000/0 

(1740/5-) 
9810/0 

(0759/1) LnEE 

0000/0 

(9876/25-) 
5980/0 

(2257/0) LnGLO 

- 
0000/0 

(1854/5-) LnPOP 

 های تحقیق منبع: یافته

 

    طور که مالحظه استفاده شده است. همان 1جهت بررسی هم جمعی متغیرها از آزمون کائو

شاخص هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین  (،2گردد براساس نتایج جدول )می

خارج آموزشی در گروه کشورهای با م ترکیبی جهانی شدن، جمعیت، نرخ تورم و بحران مالی جهانی

توان گفت با شود. بنابراین با توجه به نتایج آزمون کائو، میپذیرفته می %5مورد بررسی، در سطح 

باشند و رگرسیون مانا هستند، ولی در سطح صفر هم انباشته می I(1)وجود اینکه متغیرها در سطح 

 (.1999، 2)کائو و چیانگ  مذکور کاذب نیست

 
 : نتایج آزمون هم انباشتگی کائو 2ره جدول شما

    t-Statistic  prob 

ADF    2071/2-   0137/0 
 های تحقیق منبع: یافته       

 

پس از انجام آزمون ریشه جهت و هم جمعی جهت تعیین نوع مدل به لحاظ اثرات ثابت، حال 

 زیم. پردابه انجام آزمونهای آماری مربوطه می 3تصادفی یا حالت تلفیقی

                                                           
1 Kao 

2 Kao & Chiang 

3 Pooled Data 
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حالت  1طبق آزمون اثرات ثابت( ارائه شده است، که 3در جدول ) Fنتایج حاصله از آزمون 

 تلفیقی رد شده و بایستی تخمین به روش اثرات ثابت یا تصادفی انجام شود.

 

 

 
 : نتایج آزمون اثرات ثابت3جدول شماره 

Prob آزمون اثرات آماره آزمون درجه آزادی 

0000/0 (693 ,35) 1820/33 Section F- Cross 

0000/0 35 4709/721 Cross-section Chi-square 

 های تحقیق منبع: یافته
 

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی بایستی آزمون 

(، با احتمال 4مطابق جدول ) 2بر اساس نتایج آزمون هاسمنهاسمن مورد بررسی قرار گیرد. که 

 شود.روش اثرات تصادفی را تایید می 7443/0

 
 : نتایج آزمون هاسمن 4جدول شماره 

Prob آزمون اثرات آماره آزمون درجه آزادی 

7443/0 4 9533/1 Cross-section random 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 توان به صورت زیر خالصه نمود:را می 5جدول شماره  براساسهای تحقیق یافته

ار دح یك درصد معنیی جهانی شدن تأثیر مثبت بر مخارج آموزشی دارد و در سطشاخص ترکیب -

یژه واقتصادی، اجتماعی و سیاسی به  ایسازی اصالحات در زیربناهفراهمبا  باشد. جهانی شدنمی

هش تر، کاافزایش کارایی، ابداعات بیش ،تقویت سیستم مالی و اقتصادیبعد اجتماعی منجر به 

بود القوه در بهبنقشی  تواندو لذا می شودمیویژه خدمات آموزشی بهنوع خدمات قیمت و افزایش ت

ه توان بنیز می ایفا کند. ضریب تأثیرگذاری مالیم رادر حال توسعه  کشورهای های آموزشی درهزینه

ثبت به مپیامد منفی جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه نسبت داد که میزان تأثیرگذاری جن

دی رآینبه اعتقاد مخالفان جهانی شدن، جهانی شدن ف ن را کاهش داده است. چراکه،نی شدجها

از  ندانیچانجامد و کشورهای درحال توسعه، بهره است که به سود قدرت های بزرگ و فراملی می

 برند.این فرآیند نمی

                                                           
1 Fixed Effects Test 

2 Huasman Test 
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 رشدباشد. دار میثبت بر مخارج آموزشی دارد و در سطح پنج درصد معنیمجمعیت تأثیر  -

 که ،است پاسخی مخارج آموزشی درحقیقت و کندمی ایجاد تقاضا اجتماعی خدمات برای جمعیت

 شود )چه توسط بخش دولتی و چه توسط بخش خصوصی(.داده می تقاضا این افزایش به

ورم تباشد. دار میثیر منفی بر مخارج آموزشی دارد و در سطح یك درصد معنینرخ تورم تأ -

دم زایش عمنجر به افویژه کشور ایران حاکم است؛ ر کشورهای درحال توسعه بهای که دفزاینده

یت ر نهادثباتی اقتصادی و اطمینان و کاهش کارایی مکانیسم قیمت در تخصیص منابع شده و بی

و به تبع  ای را به همراه داشتهکاهش سطح رشد اقتصادی و درآمدهای دولت و قدرت پوشش هزینه

اهش یافته ای کگذاری در بخش آموزش نیز به طرز قابل مالحظهوری سرمایههآن نیز ارزش و بهر

 ی قبل باشد. تری نسبت به سالهاهرچند در ظاهر مخارج آموزشی نمایانگر نرخ عددی فزاینده است.

دار عنیر نهایت، بحران مالی جهانی تأثیر منفی بر مخارج آموزشی دارد و در سطح یك درصد مد -

رز قابل دلیل کاهش سطح رشد اقتصادی، درآمدها به ططی بحران مالی جهانی، بهباشد. در می

ه در این بین، ک اند.مالی عمومی روبرو شده محدودیت منابع ها باای تقلیل یافته و دولتمالحظه

 وعاتیموض جمله از بخش آموزش و پرورش )هرچند به تبع تقاضای فزاینده( مالی تأمین موضوع

 جموعهم از نیز کشورهای مورد بررسی. است شده مواجه جدی بحران با جهان سرسرا در که است

ه بای را ندهعمومی )مخارج آموزشی( روند کاه آموزشی و اعتبارات نبوده مبرا جهانی فوق تحوالت

 اند. خود دیده
 

 : نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی پویا5جدول شماره 

Prob  آمارهt متغیرها ضریب عیارانحراف م 

0104/0 5681/2 8420/0 1625/2 C 
0000/0 1443/5 0880/0 4531/0 LnGLO 

0000/0 6799/4- 0009/0 0045/0- INF 

0241/0 2602/2 0669/0 1512/0 LnPOP 

0025/0 0288/3- 0316/0 0959/0- D 

9542/0 2R 

 2Rتعدیل شده 9347/0

 اتسونو -آماره دوربین 3497/2

 های تحقیق فتهمنبع: یا

 

 گیریخالصه و نتیجه -5

، که جهت نیل بودشاخص ترکیبی جهانی شدن بر مخارج آموزشی هدف این مقاله، بررسی تاثیر 

به شیوه هم  2013تا  1970کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی  36به این منظور 

عه و بررسی قرار گرفتند. بدین انباشتگی پانلی با رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا مورد مطال
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های مربوط به ریشه واحد با استفاده از آزمون ایم، پسران و شین برای متغیرهای منظور ابتدا بررسی

    تأیید شد و سپس با انجام  I(1مدل مورد بررسی انجام گرفت، که مانایی متغیرها در سطح )

ندمدت بین شاخص ترکیبی جهانی شدن، های هم انباشتگی به روش کائو یك ارتباط قوی بلتحلیل

با مخارج آموزشی در گروه کشورهای مورد بررسی حاصل  جمعیت، نرخ تورم و بحران مالی جهانی

نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته نیز نشان داد که، متغیرهای جهانی شدن و جمعیت  شد.

ان مالی جهانی تأثیر منفی بر مخارج تأثیر مثبت بر مخارج آموزشی دارند، ولی متغیرهای تورم و بحر

 آموزشی دارند.

 شوند:های تحقیق، پیشنهادات نیز به شرح ذیل ارائه میلذا با توجه به یافته

توان با می آنچه. با توجه به رابطه مثبت بین شاخص ترکیبی جهانی شدن و مخارج آموزشی، 1

تواند تن به سازمان تجارت جهانی میتوجه به جهانی شدن و پیوس ، کهداشت اینست قاطعیت اظهار

به توسعه بخش آموزش )اعتبارات آموزشی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی( در کشورهای 

مورد بررسی کمك شایانی نماید. با توجه به ضریب تأثیرگذاری مالیم این شاخص، نباید نسبت به 

جهانی شدن و  تیگلیتز در کتاباسطوریکه، پیامدهای منفی جهانی شدن نیز بی تفاوت بود. به

اشاره  در کشورهای درحال توسعه ای از این پیامدهای ناگوار جهانی شدنبه گوشهمخالفان آن، 

 کرده است.

. با توجه به رابطه مثبت بین جمعیت و مخارج آموزشی، بایستی در زمینه مدیریت و آمایش 2

باعث باال رفتن تواند مید جمعیت رشصحیح جمعیت توجه خاصی را مبذول داشت. چراکه، مازاد 

 و کمی نظر از را از حالت تعادل خارج کند )چه پرورش و آموزش و نهاد شده های اجتماعیهزینه

 نموده برابر چند را مردم آموزشی تواند تقاضایمی جمعیت، ی رویه بی گسترش کیفی(. نظر از چه

 و مالی امکانات و پرورش و آموزش ایبر تقاضا بین اکنون هم که را شکافی وضع این یادامه و

   کتاب ها،آزمایشگاه درسی، کتب آموزشی، وسائل و تجهیزات معلمان، مدارس، تعداد) آموزشی

آهنگ افزایش  و نماید ترعمیق مراتب به دارد، در کشورهای مذکور وجود( غیره و کارگاهها ها،خانه

 جلوه دهد. حادتر صورت را به پرورش )اعتبارات آموزشی( و آموزش کمی مسائل

های . با درنظر گرفتن رابطه منفی بین نرخ تورم و مخارج آموزشی، بایستی با اجرای سیاست3

ه تثبیت اقتصادی و مهار تورم همراه با کاهش ریسك و عدم اطمینان و ایجاد ثبات اقتصادی، زمین

عنوان ه تواند بخ معینی میشتاب داد. چراکه، گذر تورم از یك نرهای گسترش اعتبارات آموزشی را 

کند، که بخش آموزش نیز این مهم مالی دولتها و پوشش هزینه ای عمل  یك عامل ضد تأمین منابع

 مبرا نمی باشد.

 . با توجه به رابطه منفی بین بحران مالی جهانی و مخارج آموزشی، تا حد ممکنه بایستی درجه4

 حداقل ممکن به در کشورهای مورد بررسی را آسیب پذیری بخش آموزش )روند مخارج آموزشی( را

بخش آموزش )مخارج آموزشی( کشورهای  های اقتصادیالیه، امواج این بحرانچراکه،  داد. کاهش
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دستخوش دگرگونی های فراوانی کرده است. در این بین، از یکسو بایستی با را مورد بررسی 

موجود در جامعه )سرمایه انسانی، سرمایه تولیدی  امکانات از بهینه برداری بهره و توزیع تخصیص،

های گسترش تولید و ارتقای رشد درآمدها را فراهم کرد و از سوی فیزیکی و منابع انرژی( زمینه

تأمین  در مردم مؤثرتر و بیشتر مشارکت جلب منظور به الزم هایزمینه و شرایط دیگر با تمهید

شگاههای خصوصی(، تا حدی بتوان روند پرورش )همانند ایجاد مدارس و دان و مخارج آموزش

 کاهشی مخارج آموزشی را جبران نمود.
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