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Abstract: Education quality has been a
big concern of higher education systems
in many countries across the globe.
Empirical studies show that education
expenditures rely so much on oil
revenues, which has been one of the
channels of decreasing the quality of
education. Today, with the advent of the
knowledge-based
economy,
the
importance of quality education and the
learning of scientific skills have become
more important. This study investigates
the effect of oil dependence on quality
of education in oil-rich countries. The
coefficients are estimated by panel data
method using data in time period of
2017-2020
in
these
countries.
According to the results, oil dependency
has a negative and significant impact on
the quality of education. Quality of
education is positively and significantly
associated with per capita income and
population growth. And there is a
positive and significant relationship
between government expenditure on
education and oil dependency. The
quality of education and government
spending on education both have a
negative and significant relationship
with unemployment
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 از دغدغههاي اصلي نظامهاي، كیفیت آموزش:چکیده
آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان بوده است و
 كیفیت،امروزه با مطرح شدن اقتصاد دانشبنیان
آموزش و میزان یادگیري مهارتهاي علمي اهمیت
 مطالعات تجربي نشاندهنده.بیشتري پیدا كرده است
درجه وابستگي هزینههاي آموزش به نفت بهعنوان
 در این.یکي از كانالهاي كاهش كیفیت آموزش است
 اثر وابستگي نفت بر كیفیت آموزش در،مطالعه
 تخمین.كشورهاي نفتخیز بررسي شده است
ضرایب بهوسیله روش دادههاي تابلویي و با استفاده
 این كشورها2017-2001 از اطالعات دوره زماني
 وابستگي به نفت، بر اساس نتایج.صورت گرفته است
.با كیفیت آموزش رابطه منفي و معنيداري دارد
 رابطه، رشد جمعیت،كیفیت آموزش با درآمد سرانه
 همچنین هزینه دولت براي.مثبت و معنيداري دارد
آموزش با وابستگي به نفت رابطه مثبت و معنيداري
 كیفیت آموزش و هزینههاي دولت بر آموزش.دارد
.نیز هر دو با بیکاري رابطه منفي و معنيداري دارد
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مقدمه
فرضیه نفرین منابع 1،بیانگر آن است كه كشورهاي غني از منابع (بهویژه اقتصادهاي
وابسته به نفت) ،بهطور متوسط و در بلندمدت ،نرخ رشد اقتصادي پایینتري را در
مقایسه با كشورهاي فقیر از منابع نشان ميدهند .به گفته گیلفاسون (2)2001یك كانال
تأثیرگذاري نفرین منابع ،زوال كمیت هزینههاي آموزش و تحصیالت است .شواهد
تجربي نشان ميدهد كانال جدید تأثیرگذاري نفرین منابع ،اثر منفي رانت نفتي بر
كیفیت آموزش است (فرزانگان و ثوم .)2018 3،گیلفاسون ( )2001در مطالعه خود با
بررسي نسبت هزینههاي آموزشي دولت به درآمد ملي و تعداد خالص ثبتنامشدگان
دوره متوسطه در میان كشورها نشان داد كه این متغیرها رابطه معکوس با سهم سرمایه
منابع طبیعي در ثروت ملي دارند و نتیجه گرفت كه سرمایه طبیعي براي سرمایه
انساني اثر جانشیني دارد .وي تأكید كرد كشورهایي كه داراي وفور منابع طبیعياند
بدون اتکا به سرمایه انساني توانایي گذران امور خود را دارند و در امر آموزش غفلت
ميكنند .درحاليكه كشورهایي كه متکي به منابع طبیعي نیستند به منظور بهبود فرایند
رشدشان ،تالش ميكنند به سایر چیزها همچون توسعه بر مبناي سرمایه انساني اتکا
كنند.
آموزش در بیشتر كشورهاي در حال توسعه ناكافي است و دسترسي به آموزش به
خصوص در مقاطع عالي یا دانشگاهي ناعادالنه هست .در برخي اقتصادهاي در حال
گذر ،یادگیري طوطيوار و تحصیالت مبتني بر امتحانات و هزینه سر به فلك كشیده
تدریس خصوصي ،از دغدغههاي سیاستهاي آموزشي در برخي از كشورهاي آسیایي
بوده است .بنا به واقعیتهاي به دست آمده از ارزیابيهاي بینالمللي دانشجویان،
بعضي كشورهاي در حال توسعه و برخي اقتصادهاي در حال گذار ،عقبماندگي
چشمگیري نسبت به كشورهاي صنعتي دارند .این واماندگي به خاطر آماده نکردن
مردم در این خصوص است كه مهارت الزمه اقتصاد مبتني بر دانش است (بانك
جهاني.)1387 ،
مفهوم كیفیت در آموزش بهراحتي قابل تعریف نیست؛ پیچیدگي فرایند آموزش و
مشخص نبودن اینکه كیفیت در این فرایند چگونه شکل ميگیرد تعریف آن را مشکل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كرده است .از دیدگاه برخي از صاحبنظران ،مفهوم كیفیت ،بدون شکل بوده و
بنابراین غیر قابل اندازهگیري است .ایوانسویچ )2001(1معتقد بود آنچه در تعریف
كیفیت ،مركزیت دارد نظرات مخاطبان است .بر این اساس ،كیفیت تابع نظر
مشاهدهگر است؛ از اینرو ،ارائه نیمرخي از كیفیت ،همیشه با عینیت همراه نیست و با
ذهنیت حركت ميكنند .در قلمرو آموزش عالي ،توافق نظر در مورد كیفیت وجود
ندارد .منبع اصلي اختالف ناشي از تفاوت در مباني و بنیادهاي فلسفي آن است.
مهمترین دشواريهاي تعریف كیفیت در آموزش عالي ناشي از مسائل فرهنگي و
مسئله استقالل و آزادي علمي دانشگاهها و موضوع قدرت و كنترل در سازمان است.
در مطالعات مختلفي اشاره شده است كه به دلیل هدف آرماني آموزش عالي به عنوان
تولیدكننده ،حافظ و ناشر دانش نميتوان آن را مانند مراكز تجاري و صنعتي مدیریت
كرد ( آذر ،غالمرضایي ،دانایيفرد و خداداد حسیني .)1392 ،
با توجه به توضیحات بیان شده ،این پژوهش به دنبال پاسخگویي به پرسشهاي
زیر است:
 -1آیا وابستگي به نفت باعث كاهش كیفیت آموزش در كشورهاي نفتي ميشود؟
 -2آیا وابستگي به نفت برسرمایهگذاري آموزش در كشورهاي نفتي تأثیر دارد؟
در ابتداي این مقاله ،مقدمه و بیان مسئله مطرح شد .در ادامه بحث ،به ادبیات
موضوع و پیشینه پژوهش اشاره ميشود؛ در قسمت سوم ،مباني نظري؛ پس از آن ،در
قسمت چهارم تصریح و برآورد مدل و در نهایت ،نتیجهگیري ارائه ميشود.
پیشینه پژوهش
اصطالح نفرین منابع را نخستین بار در سال  1993آتي2در كتابي با عنوان «توسعه
حمایت شونده در اقتصادهاي معدني :قضیه نفرین منابع» مطرح كرد .وي در این
كتاب ،این بحث را مطرح كرد كه گرچه بر طبق دیدگاهي سنتي در توسعه ،نقش منابع
طبیعي در توسعه كشورها در مراحل اولیه توسعه حیاتي است ،اما شواهدي كه از
تالش كشورها در راه صنعتي شدن پس از جنگ جهاني دوم به دست آمده است
وهمچنین عملکرد كشورهاي درحال توسعه داراي منابع معدني از سال  1960نشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميدهد كه ممکن است این منابع براي كشورهایي با درآمد پایین و متوسط ،كمتر
سودمند باشند .شواهد جدید نشان ميدهد نهتنها ممکن است كه كشورهاي داراي
منابع طبیعي غني در استفاده از این موهبتها شکست بخورند بلکه ممکن است
بهطور بالقوه عملکردي بدتر از كشورهاي كمتر بهرهمند از منابع طبیعي داشته باشند.
مطالعات انجام گرفته در زمینه پدیده نفرین منابع به دو دسته كلي تقسیم ميشود:
دسته اول ،مطالعاتي كه اثر منابع بر رشد اقتصادي را از جنبه كالن وبیماري هلندي و
آثار ناشي از آن بررسي كردهاند؛ دسته دیگر ،مطالعاتي كه اثر منابع روي رشد را از
جنبه وجود نهادها ومؤسسات ضعیف و وجود فساد و رانتجویي تحلیل كردهاند
(صامتي و اسمعیل درجاني.)1392 ،
دیدگاه اول :نفرین منابع وتوجیه با بروز بیماری هلندی
مهمترین مشکلي كه براي كشورهاي غني در منابع طبیعي به وجود ميآید ،بیماري
هلندي است .واژه «بیماري هلندي» دردورهاي از اقتصاد هلند رایج شد كه این كشور
پس از كشف مقادیر زیادي گاز طبیعي در سال  ،1959با مشکالت عمدهاي روبهرو
شد .كشف منابع طبیعي و درآمد زیاد ناشي از صادرات آن ،سود در بخش منابع
طبیعي را افزایش ميدهد و به دنبال آن دستمزد پرداختي به نیروي كار باال ميرود،
درنتیجه ،بخشهاي دیگر نميتوانند با دستمزد پرداختي در این بخش رقابت كنند و
عوامل تولید ،چه نیروي كار و چه سرمایه به سمت بخش منابع طبیعي حركت
ميكنند .حركت عوامل تولید از بخشهاي تولیدي سبب باالرفتن هزینه تولید در این
بخشها ميشود و قدرت رقابت آن را در بازارهاي بین المللي كاهش ميدهد.
همچنین ،كشف منابع طبیعي سبب برونراني سرمایهگذاري عمومي و خصوصي در
دیگر بخشها و سرازیر شدن آنها به منابع طبیعي ميشود (گیلفاسون.)2001 ،
دیدگاه دوم :نفرین منابع و توجیه با وجود زیرساخت ضعیف و رانتجویی
رانت اقتصادي ،نوعي مازاد یا سود غیرتولیدي است كه در نتیجه كمیابيهاي
طبیعي یا مصنوعي فراهم ميشود ،تفاوت قیمت از هزینه نهایي .این سود غیر تولیدي
خارج از فرایند تولید به دست ميآید ،یعني در نتیجه بهبود مدیریت ،خالقیت،
نوآوري ،افزایش كارآیي سازماني به وجود نميآید .در استفاده مدرن امروزي ،رانت
اقتصادي بیشتر به معني سوء استفاده از اختیارات دولتي به كار ميرود و با رانت زمین
كه ریکاردو به آن اشاره داشته ،متفاوت است .اصطالح رانتجویي را نخستین بار در
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سال  1974كروگر1به كار برد .رانتجویي ،شامل تالشهاي قانوني و غیرقانوني فرد
و گروههاي همسود به منظور تحصیل رانتي است كه به دنبال كمیابيهاي ساختگي
ایجاد شده توسط دولت حاصل ميشود .رانت ناشي از منابع در صنایع مختلف،
متفاوت است .میزان آن حتي به  80درصد درآمد در صنایع تولید نفت ميرسد ،اما در
دیگر صنایع پایینتر است .از آنجایي كه در بیشتر كشورها دولت منابع طبیعي را در
اختیار دارد ،تولیدكنندگان به دنبال ایجاد رابطه نزدیك با مقامات مسئول دولت براي
كسب رانت هستند .گروههاي سودجو با استفاده از نفوذ خود در دولت و كسب
رانت ،آن را بین خود تقسیم كرده و توزیع درآمد در این كشورها بیش از سایر
كشورهاي بدون منابع طبیعي به چشم ميخورد (خضري و رناني.)1383 ،
اقتصاد دانشبنیان و منابع اقتصادی تأمین مالی دانشگاهها
در اقتصاد دانش ،علم و فناوري ،نوآوري و كارآفریني اركان اصلي اقتصاد را تشکیل
ميدهند كه همگي ریشه در انباشت دانش دارند .مواردي كه آموزش عالي ميتواند در
اقتصاد دانش نقش داشته باشد:
كارآفریني و نوآوري تکنولوژیکي سرمایه فکري و انساني
 همکاري بین دانشگاه و صنعت مدیریت دانش سیاستگذاري و برنامهریزي استراتژیك زیرساختهاي سرمایهاي و زیربنایي و توسعهاي مدیریت اطالعات زیرساختهاي الکترونیکي تحوالت فکري نهادي و ساختاري نظام حقوقي و قانوني حامي و مشوق دارایيهاي فکري (جعفري و احمدي،)1389
قاعده این است كه دانشگاهها صرفا متکي به منابع عمومي نباشند و بهعنوان بنگاههاي
با ظرفیتهاي اداره اقتصادي و نیز اثرگذاري در جامعه ،توانایي ایجاد درآمد و تنوع بخشي
به آن را داشته باشند .دستهبندي منابع تأمین مالي دانشگاهها در دنیا شامل موارد زیر است:
( )1بودجه دولت مركزي ،ایالتي و محلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )2فروش خدمات آموزشي و پژوهشي و سایر درآمدها
( )3دارایيها ،موقوفات و سرمایهگذاريهاي مؤسسات آموزشي
( )4كمكها و درآمدهاي بینالمللي
با توجه به اندازه ،قدمت ،فرایند تکامل و سطح توسعه دانشگاه ،استقرار مکاني و نیز
سیاستهاي دولتها ،الگوي تأمین مالي دانشگاهها در كشورهاي مختلف با هم متفاوت
است.
کیفیت آموزش
سالمت هر جامعه به كیفیت نظام آموزشي آن وابسته است .اگر دانشآموزان،
ارزشها ،هنجارها و مهارتهاي اجتماعي الزم براي شهروند خوب بودن را نیاموزند
و همچنین مهارتها و تخصص الزم براي انجام وظایف فردي و اجتماعي خود را
بهطور مؤثر و كار آمد فرا نگیرند ،واحدهاي آموزشي رسالت خود را به انجام
نرسانیدهاند .تحقق این رسالت ،مستلزم توجه به كیفیت نظام آموزشي است .كیفیت
نظامهاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان تحت تأثیر عوامل چندگانهاي قرار
گرفته است؛ از جمله این عوامل ميتوان به برخي روندهاي ناشي از جهاني شدن
اشاره كرد؛ براي مثال ،استفاده بیش از پیش از نوآوريهاي علمي در توسعه اقتصادي
(دانش محور شدن اقتصاد) و عرضه آموزش عالي بدون توجه به مکان و زمان
(آموزش عالي بدون مرز) را ميتوان نام برد .آموزش از اركان اصلي فرهنگ هرجامعه
است و رابطه تنگاتنگي با فرهنگ دارد .این ارتباط بهگونهاي است كه از كیفیت
آموزش هر جامعه ،ميتوان به نوع فرهنگ آن جامعه پي برد .در كشورهاي در حال
توسعه نهتنها روندهاي یاد شده بر آموزش عالي اثر گذاشتهاند ،بلکه آثار نامطلوبي هم
به بار آوردهاند .از آن جمله ميتوان به ایجاد بازار جهاني براي نیروي انساني
متخصص و تشدید فرار مغزها اشاره كرد .با در نظر گرفتن این امر ،توجه به كیفیت
آموزش عالي در این كشورها ميتواند تأثیر دوگانهاي داشته باشد ،از یك سو ،توسعه
پایدار را تسهیل كند و از سوي دیگر ،عوامل موثر در تشدید فرار مغزها را كاهش
دهد (اسحاقیان ،1382 ،ص.)9
كیفیت یکي از جنبههاي اساسي آموزش به حساب ميآید و درصورتي كه نظام
آموزشي ،افراد را باكیفیت مناسب آموزش دهد ،رشد اقتصادي بهتر خواهد بود.
عواملي را كه در كیفیت آموزشها تأثیر دارند ،ميتوان در عواملي مثل كیفیت وسایل
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و تجهیزات آموزشي مکان آموزشي ،معلمان و ...نام برد كه كیفیت هریك از این موارد
تأثیر مهمي بر كیفیت كلي آموزش خواهد داشت .تنها در این صورت است كه
ميتوان به افزایش كیفیت آموزش در جهت رشد اقتصادي جامعه دل بست ،در غیر
این صورت شاهد انزواي آموزش و دوري از رشد اقتصادي خواهیم بود (نظري شاكر
و حسنوند.)1390 ،
كیفیت در آموزش عالي ،حالت ویژهاي از نظام است كه نتیجه یك سلسله اقدامات
و عملیات مشخص براي پاسخگویي به نیازهاي اجتماعي معین در یك نقطه زماني و
مکاني خاص است (محمدي و همکاران .)1384 ،كیفیت آموزش ،ازجمله دغدغههاي
اصلي نظامهاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان بوده است .برخي از كشورها
در دو دهه اخیر ،از طریق ارزیابي مستمر ،این تشویش را كاهش داده و در جهت رفع
آن كوشیدهاند .ازجمله این تالشها ميتوان به اجراي طرحهاي تضمین كیفیت در
سطح ملي و نیز ایجاد سازوكارهاي اعتبارسنجي منطقهاي و بینالمللي اشاره كرد.
هرچند كمیت و كیفیت این تالشها در كشورهاي مختلف ،متفاوت بوده ،اما میزان
آنها بهطور چشمگیري در سطح ملي و بینالمللي در دهه اخیر افزایش یافته است.
تجربیات داخلی
بهبودي ،اصغرپور ،بهشتي و محمدلو ( )1390در مقالهاي با نام «مقایسه نقش
كیفت نهادي بربالي منابع طبیعي دركشورهاي صادركننده نفت خام» با استفاده از
روش دادههاي تابلویي اثر صادرات نفت بر كیفت نهادي در كشورهاي صادركننده
نفت را براي دوره  1996-2007مورد آزمون قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند كه
فراواني منابع نفتي در كشورهاي صادركننده نفت به كاهش كیفیت نهادي منجر شده و
باعث كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت ميشود .در اقتصادهاي غیر
نفتي اثرات غیرمستقیم وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادي مثبت بوده و توانستهاند تا
حدودي اثرات منفي وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادي این كشورها را خنثي كنند.
در كشورهاي نفتي به آموزش اهمیت كمتري داده ميشود ،به دلیل اتکا به درآمدهاي
حاصل از صادرات نفت و این باعث كاهش كیفیت آموزش ميشود .نظري شاكر و
حسنوند ( )1390در مقالهاي با عنوان «جنبههاي آموزش كیفي در جهت رسیدن به
رشد اقتصادي» ،به این نتیجه رسیدند كه بهبود كیفیت آموزش نقش اصلي را در
ارتقاي توانایيهاي فردي دارد و براي دستیابي به آموزش باكیفیت باید تمام
جنبههاي دخیل در آموزش ،استاندارد باشند .متأسفانه اغلب برنامهریزان همواره توجه
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خود را به یك جنبه از عوامل موثر برارتقاي كیفیت آموزش در مدرسهها معطوف
كرده و به ابعاد دیگر كمتوجهي كردهاند كه ميتواند موجب دور شدن از هدفها در
راه رسیدن به آموزش باكیفیت شود .كیفیت یکي از جنبههاي اساسي آموزش به
حساب ميآید و درصورتي كه نظام آموزشي ،افراد را با كیفیت مناسب آموزش دهد،
شاهد رشد اقتصادي بهتري خواهد بود .توفیقي و یحیوي رازلیقي ( )1395در مقالهاي
باعنوان «تأثیر رانت نفتي بر كیفیت نهادها در اقتصادهاي نفتي» با تمركز بر پدیده
رانتجویي ،رابطه بین رانت نفت وكیفیت نهاده را بررسي كردند و دریافتند كه بسته
به سطح كیفیت نهادي هر كشور ،ظرفیت و آستانه ویژهاي براي جذب و بهكارگیري
مناسب رانت وجود دارد .البته منابع طبیعي به خودي خود باعث كاهش كیفیت نهادها
نميشوند ،بلکه وابستگي به درآمدهاي حاصل از آن و تمایل به فعالیتهاي
رانتجویانه چنین پیامدي را به دنبال دارد؛ كه فراتر از آن آستانه هر مقدار اضافي
رانت نفت ،داراي اثر منفي برسطح كیفیت نهادها است .در صورت افزایش مالیم
(پایینتر از سطح آستانهاي) رانت و درآمدهاي نفتي ،كشور به خوبي این درآمدها را
جذب و بهطور مولد در اقتصاد به كار ميگیرد .همچنین ،طاهرپور و صمدیان
( ،)1396در پژوهشي با عنوان «چالشهاي نظام آموزش در اقتصادهاي متکي به نفت:
مطاله موردي ایران» به این نتیجه رسیدند كه تزریق درآمدهاي نفتي بهمنظور دستیابي
به رشد و توسعه اقتصادي در اقتصادهاي رانتي ،در بلندمدت آثار مخربي بر حوزه علم
ودانش داشته است و حتي خواهد داشت .در پیش گرفتن الگوي «تزریق درآمدهاي
نفتي» درنهایت ،پیامهایي به بازیگران عرصه علم ودانش مخابره ميكند كه آنها را به
سمت انتخاب مسیر گسترش بيكیفیت آموزش سوق ميدهد .لطفي و جالیري الیین
( )1396نیز در مقالهاي باعنوان «جایگاه آموزش وپرورش وارتباط آن با توسعه
اقتصادي كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي منتخب) (مطالعه موردي :كشورهاي در
حال توسعه منتخب)» نقش آموزشوپرورش بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال
توسعه منتخب را بررسي كردند .نتایج این پژوهش ،بیانگر اثر مثبت و معنيدار
سرمایهگذاري در آموزشوپرورش بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه منتخب
بود .همچنین پایین بودن هزینههاي آموزشي و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش از
مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه است.
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تجربیات خارجی
بارو )1997(1در مطالعهاي با عنوان «آموزش تعیینكننده رشد اقتصادي» به این نتیجه
رسیده است كه سرمایه انساني بهعنوان یك عامل تعیینكننده بر رشد اقتصادي تمركز
دارد؛ اگرچه سرمایه انساني شامل آموزش ،سالمت و جنبههاي «سرمایه اجتماعي»
است ،اما در این مطالعه تمركز اصلي برآموزش است .تجزیهوتحلیل بر تمایز بین
مقدار آموزش كه بر اساس سالهاي تحصیل در سطوح مختلف تعیین ميشود و
كیفیت آن ،بر اساس نمرههاي آزمونهاي قابل مقایسه بینالمللي محاسبه ميشود .با
این حال ،این گرایش به وسیله ابعاد مختلف سیاست دولت و انباشت سرمایه انساني
تحت تأثیر قرار ميگیرد ،دولتها بهطور مستقیم در تأمین مالي و تأمین تحصیل در
سطوح مختلف دخالت دارند .از اینرو ،سیاستهاي عمومي دولت تأثیر مهمي بر
ذخیره سرمایه انساني دارد .نتایج در مورد كمیت و كیفیت آموزش بر رشد اقتصادي
نشان داد كه كیفیت آموزش بسیار مهمتر از كمیت است ،با توجه به نتایج به دست
آمده دلیل این مطالعه این بوده كه چگونه ميتوان كیفیت آموزش را بهبود بخشید.
كولکلوق و السامراي )2000(2در مطالعهاي با عنوان «دستیابي براي آموزش براي
همه :مخارج دولتي بر آموزش در صحراي آفریقا و آسیاي جنوبي» ،تأثیر مخارج
دولت روي آموزش در كشورهاي جنوب صحراي آفریقا وآسیاي جنوبي با تأكید بر
آموزش مقطع ابتدایي را بررسي كردند .آنها به این نتیجه رسیدند كه دستیابي به
نسبتهاي ثبت نام باال نهتنها به اولویت دادن در هزینههاي دولت به آموزش ابتدایي
بلکه به هزینههاي متعادل (نسبتا كم) آموزش بستگي دارد .گیلفاسون )2001(3نیز در
مطالعهاي با عنوان «منابع طبیعي و رشد اقتصادي در كشورهاي ثروتمند مانند
هنگكنگ و ژاپن» به این نتیجه رسید كه ارتباط بین منابع طبیعي و رشد اقتصادي با
صرفهجویي و سرمایهگذاري امکانپذیر است .منابع طبیعي ممکن است بهعنوان یك
عامل خارجي كه مانع توسعه اقتصادي و سرمایهگذاري و همچنین نهادها ميشود،
مورد توجه قرار گیرد .نتایج تجزیهوتحلیل بیانگر این است كه انباشت سرمایه فیزیکي
با سرمایهگذاري ،سرمایه انساني با تحصیالت متوسطه و سرمایه اجتماعي با
آزاديهاي مدني ،بهطور مستقیم با سهم سرمایه طبیعي در ثروت ملي ارتباط دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همچنین ،رشد اقتصادي بهطور معکوس مربوط به وابستگي به منابع طبیعي و همچنین
درآمد اولیه است و بهطور مستقیم با سطح آموزش ،سرمایهگذاري و آزاديهاي مدني
ارتباط دارد .هانوشك )2007(1در مقالهاي با عنوان «نقش كیفیت آموزش در رشد
اقتصادي» به این نتایج دست یافت كه نقش بهبود آموزشوپرورش ،بخش اصلي
بسیاري از استراتژيهاي توسعه است ،زیرا گسترش آموزش مدرسه شرایط اقتصادي
بهبود یافته را تضمین نميكند .در این مقاله ،نقش آموزش در ارتقاي رفاه اقتصادي با
تمركز ویژهاي بر نقش كیفیت آموزشوپرورش بررسي شد .نتایج این پژوهش نشان
ميدهد شواهد قوي وجود دارد كه مهارتهاي شناختي مردم -به جاي دستیابي
صرفا به مدرسه -بهدت با درآمد فردي ،توزیع درآمد و رشد اقتصادي مرتبط است.
نتایج تجربي جدید نشان ميدهد ،اهمیت مهارتهاي حداقل و سطح باال ،مکمل بودن
مهارتها و كیفیت نهادهاي اقتصادي و استحکام رابطه بین مهارتها و رشد است.
مقایسه بینالمللي با استفاده از دادههاي گستردهاي در زمینه مهارتهاي شناختي نشان
ميدهد كه كسري مهارتهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه بیش از حد معمول
از ثبت نام و رسیدن به مدرسه تنها حاصل ميشود .اندازه تغییرات ضروري روشن
ميسازد كه بسته شدن شکاف اقتصادي با كشورهاي توسعه یافته نیازمند تغییرات
ساختاري عمده در مؤسسات آموزشي است .فرزانگان و ثوم ( )2018در مقالهاي با
عنوان «آیا وابستگي به نفت باعث كاهش كیفیت آموزش ميشود؟» در دوره زماني
 2015-1995براي بیش از  70كشور به بررسي رابطه نفت و كاهش كیفیت آموزش
اقدام كردند .آنها به این نتیجه رسیدند كه عوامل دیگري نیز به جز رانتهاي نفتي بر
كیفیت آموزشي اثرگذار است كه باید در تحلیل در نظر گرفته شوند .بهعنوان مثال،
كیفیت آموزشي به سطح توسعه اقتصادي وابستگي مثبتي دارد .همچنین مخارج
آموزشي براي هر دانش آموز تا كالس هشتم ميتواند با كیفیت آموزشي رابطه مثبتي
داشته باشد .نسبت دانش آموز به معلم نیز از دیگر عواملي است كه بر یادگیري آنها
اثر ميگذارد .كیفیت حکمراني و وضعیت بیکاري جوانان نیز ميتوانند بر میزان انگیزه
و تالش دانش آموزان در طول مدت تحصیل اثر بگذارند .تحلیل آماري در این مقاله،
بیشتر از  70كشور را در سراسر جهان را در بر ميگیرد كه این كشورها از نواحي
جغرافیایي گوناگون با فرهنگهاي متفاوت است .در تحلیل آماري عواملي نظیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرهنگ ،آب و هوا و سایر موارد تاریخي ،جغرافیایي و فرهنگي را از طریق متغیرهاي
منطقهاي ثابت فرض شده است .نتایج ،نشاندهنده اثر منفي و معنيدار وابستگي
اقتصاد به رانتهاي نفتي بر كیفیت آموزشي است .در تحلیل تکمیلي ،در این مقاله اثر
نهایي رانتهاي نفتي بر كیفیت آموزشي مشروط به كیفیت نهادهاي حکمراني بررسي
شده است .نتایج نشان ميدهد اثر وابستگي به نفت بر كیفیت آموزش در كشورهایي
كه از حکمراني خوبي برخوردار هستند ( نظیر نروژ) از نظر آماري معنيدار نیست .اثر
منفي در كشورهایي كه نهادهاي ضعیفي دارند ،مشهود است.
روش پژوهش
روش این پژوهش بر اساس هدف از نوع كاربردي و بر اساس ماهیت پژوهش ،توصیفي
است .در این پژوهش براي بررسي اثر وابستگي نفت بر كیفیت آموزش از الگوي
اقتصادسنجي دادههاي تابلویي1استفاده شده است .جامعه آماري این مطالعه كشورهاي
عضو اوپك و دادههاي آماري این كشورها مربوط به سالهاي  2001تا  2017میالدي
است.
مدل مورد استفاده نیز به شرح زیر است:
𝑡𝑖𝜀 eduexp𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 . 𝑅𝑒𝑛𝑡𝐺𝑑𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2 . 𝑍𝑖𝑡 +
()1
در این رابطه عبارت  eduexمخفف هزینههاي دولت براي آموزش است،
 rentgdpمخفف نسبت رانت منابع به تولید ناخالص داخلي است و  Zشامل
مجموعهاي از متغیرهاي كنترل است كه شامل رشد جمعیت ،بیکاري جوانان ،تولید
سرانه است.
(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 . 𝑅𝑒𝑛𝑡𝐺𝑑𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2 . 𝑍𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )2
كیفیت آموزش شامل شاخص آموزش و همچنین شامل شاخص توسعه انساني است
كه در این پژوهش فقط شاخص آموزش بهعنوان كیفیت آموزش در نظر گرفته شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1دادههاي تابلویي تركیبي از دادههاي مقطعي و سري زماني است ،یعني اطالعات مربوط به دادههاي مقطعي
در طول زمان دیده ميشود .بدین صورت كه چنین دادههایي داراي دو بعد هستند كه یك بعد آن مربوط به
واحدها یا كشورهاي مختلف در هر مقطع زماني خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان است.
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است .كیفیت آموزش ،متغیر وابسته و رانت نفت ،متغیر مستقل است .متغییر
𝑝𝑑𝐺 𝑡𝑛𝑒𝑅 درواقع رانت منابع به تولید ناخاص داخلي و  Zitشامل مجموعهاي
متغیرهاي كنترلي و 𝑡𝑖𝜀 همان جزء خطا است.
یافتههای پژوهش
نخست براي اطمینان از یك برآورد بدون تورش وسازگار ،آزمونهاي الزم انجام
گرفت كه نتایج این آزمونها در جدولهاي زیر ارائه شده است.
آزمون مانایی در دادههای پنل
اگر در یك تحلیل رگرسیوني ،دادهها مانا نباشند پدیدهاي به نام رگرسیون كاذب به
وجود ميآید ،ولي اگر تمام متغیرهاي به كار رفته در مدل رگرسیوني با هم (جمعا) مانا
شوند ،یعني باقيماندههاي حاصل از مدل ایستا باشند ،آنگاه پدیده همانباشتگي یا
همجمعي به وجود ميآید .در حالي كه ضریب تعیین ) 𝑹𝟐 (1بزرگ و مقادیر آمارهاي
ضرایب  tبزرگ باشند كه این ممکن است باعث استنباط غلط در مورد ارتباط بین متغیرها
شود .در این حالت ميگویند رگرسیون كاذب یا ساختگي ایجاد شده است .براي
جلوگیري از این حالت ،دادههاي مدنظر باید ساكن شوند .براي بررسي وجود ریشه واحد
4
در الگوهاي پانل ،از آزمونهاي لوین ،لین و چو ،)2002(2چاو 3،ایم ،پسران و شین
5
( ،)2003فیشر براي آزمون دیکي فولر تعمیمیافته و فیشر براي آزمون فیلیپس پرون
استفاده ميشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. R-squared
. Levin, Lin & Chu
3
. Chaw Test
4
. Im, Pesaran & Shin
5
. Philips & Perron
2
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جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو متغیرها در مدل مورد استفاده
احتمال

آزمون ریشه واحد لوین لین چو

آماره

متغییر

مانایی

0/0000

-5/79460

)I(1

oil rent

0/0000

-4/07856

)I(0

𝑦𝑙𝑝𝑚𝑒𝑛𝑢

0/0000

-3/97939

)I(0

𝑟𝑔𝑝

0/0000

-5/60217

)I(0

cap

0/0013

-3/01252

)I(0

𝑑𝑒

0/0000

-8/61204

)I(1

𝑛𝑒𝑝𝑥𝑒

همه متغیرها بهجز متغیرهاي هزینههاي آموزشي و رانت نفت در سطح مانا هستند
و متغیرهاي هزینههاي آموزشي و رانت نفت با یك بار تفاضلگیري مانا خواهند شد.

جدول ( )2نتایج آزمون چاو
نتایج آزمون

احتمال

آماره

معادالت

اثر ثابت

0/0000

35/04

معادله ()1

اثر ثابت

0/0000

50/17

معادله ()2

همانطور كه نتایج آزمون چاو در جدول ( )2نشان ميدهد؛ مقادیر احتمال براي
تمام معادالت برابر با صفر و بدین معني است كه در تمامي سطوح معنيداري ،فرضیه
صفر رد ميشود .طبق نتایج به دست آمده براي برآورد مدل ،فرضیه صفر مبني بر
پولینگ1بودن مدل رد شده و فرضیه مقابل یعني مدل اثر ثابت تأیید ميشود.
جدول ( )3نتایج آزمون بروش پاگان
نتایج آزمون

احتمال

آماره

معادالت

اثر تصادفي

0/0000

529/29

معادله ()1

اثر تصادفي

0/0000

827/10

معادله ()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. The pooled regression
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طبق نتایج آزمون براش – پاگان1كه در جدول ( )3ارائه شده است ،در هر دو
معادله فرض  𝐻0رد ميشود به این معني كه مدل اثرات تصادفي داریم .باتوجه به
نتایج به دست آمده از این آزمون ،فرضیه صفر به معناي پولینگ بودن مدل رد ميشود
و برآورد مدل از اثر تصادفي پذیرفته ميشود .با توجه به اینکه از آزمون اف لیمر2اثر
ثابت نتیجه گرفته شد و از آزمون براش-پاگان اثر تصادفي به دست آمد ،براي انتخاب
بین اثر ثابت و اثر تصادفي آزمون هاسمن3انجام ميگیرد كه نتایج آن در جدول ()4
ارائه شده است.
جدول ( )4نتایج آزمون هاسمن
نتایج آزمون

احتمال

آماره

معادالت

اثرثابت

0/0498

9/50

()1-3

اثرتصادفي

0/5067

3/31

()2-3

واریانس ناهمساني از مشکالتي است كه در برآورد معادالت رگرسیون با آن
مواجه ميشویم .واریانس ناهمساني به این معنا است كه واریانس جزء اختالل( 𝑡𝑢 )(و
به دنبال آن واریانس 𝑡𝑌) ثابت نیست و معموال همراه با یك یا چند متغیر ،افزایش
ميیابد .فرض  𝐻0بیانگر واریانس همساني و فرضیه مخالف ( )𝐻1ناهمساني واریانس
است.
جدول ( )5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
نتایج آزمون

آماره

احتمال

معادالت

وجود ناهمساني واریانس

1261/19

0/0000

معادله()2

با توجه به نتایج آزمون هاسمن در معادله ( )2كه نشاندهنده مدل با اثرتصادفي
است دیگر نیازي به چك كردن آزمون خودهمبستگي و ناهمساني واریانس نیست؛
یعني این معادالت ناهمساني و خودهمبستگي ندارند .اما معادله ( )1داراي ناهمساني
واریانس و خودهمبستگي در هر سه سطح معنيداري  90 ،95 ،99درصد را نشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. The Breusch–Pagan test
. The F-Limer test
3
. The Hausman Test
2
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ميدهد كه با رفع آن توسط نرمافزار  STATAميتوان نتایج نهایي برآورد را
مشخص كرد .فرض صفر در آزمون وولدریچ 1،نبود خودهمبستگي مرتبه اول در
جمالت اختالل مدل رگرسیون است كه در صورت رد فرض صفر ،مدل تخمین زده
شده داراي خودهمبستگي مرتبه اول خواهد بود .در اینجا با توجه به اینکه سطح
معنيداري كمتر از 0/05شده است ،مدل داراي خودهمبستگي است.
جدول ( )6نتایج آزمون خودهمبستگی
نتایج آزمون

آماره

احتمال

معادالت

وجود خود همبستگي

46/799

0/0000

معادله ()1

نتایج آزمون حاكي از وجود خودهمبستگي در معادله است كه در ادامه پس از
حل مشکل خودهمبستگي با نرمافزار  STATAميتوان نتایج نهایي برآورد را مشخص
كرد.
برآورد نهایی مدل
با توجه به وجود ناهمساني واریانس و خودهمبستگي بین جمالت پسماند در
معادله( )1و همچنین به دلیل انتخاب شدن اثرات ثابت مدل ،براي رفع مشکل وجود
ناهمساني واریانس و خودهمبستگي و همچنین برآورد ضرایب از روش حداقل
مربعات تعمیمیافته )GLS(2استفاده شده است .اما در معادله ( )2چون مدل با اثر
تصادفي است تخمین نهایي مدل به روش  GLSبا اثرات تصادفي3است .باتوجه به
همه آزمونهاي انجام گرفته ،در این قسمت به مدل برآورد شده و ضرایب به دست
آمده طي بررسيها اشاره ميشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Wooldridge Test
). Generalized Least Squares (GLS
3
. Random effects model
2
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جدول ( )7نتایج تخمین  - GLSمدل ()1
مقدار آماره 𝒁

ارزش احتمال

ضرایب تخمین زده

متغیرها

نام متغیر

3/21

0/001

0/0255

Oil rent

رانت نفت

-1/04

0/298

0/2860

Cap

تولید سرانه

-4/13

0/000

-0/0529

𝑦𝑙𝑝𝑚𝑒𝑛𝑢

بیکاري

0/02

0/984

0/0009

𝑟𝑔𝑝

رشد جمعیت

ثأثیر بیکاري بر هزینههاي دولت براي آموزش در سطح  99درصد منفي و معنيدار
است .نتایج نشاندهنده آن است كه افزایش یك درصدي بیکاري جوانان به كاهش
 0/0529درصدي در هزینههاي آموزشي منجر ميشود ،تأثیر رانت نفت بر هزینههاي
آموزشي بستگي به نهادها دارد .در این تخمین ،رابطه مثبت ومعنيداري وجود دارد كه
به این معني است ،افزایش یك درصدي رانت نفت به افزایش  0/0255درصدي
هزینههاي آموزشي منجر ميشود.
جدول ( )8نتایج تخمین  - GLSمدل ()2
مقدارآماره

ارزش احتمال

ضرایب تخمین زده

متغیرها

نام متغیر

-4/42

0/000

-0/0013

Oil rent

رانت نفت

9/02

0/000

0/1168

cap

تولید سرانه

-2/18

0/029

-0/0010

𝑦𝑙𝑝𝑚𝑒𝑛𝑢

بیکاري

-1/83

0/067

0/0024

𝑟𝑔𝑝

رشد جمعیت

نتایج تخمین مدل ،نشاندهنده تأثیر مثبت و معنيدار تولید سرانه بر كیفیت آموزش
در سطح  99درصد است .از طرفي ،تأثیر رانت نفت بر كیفیت آموزش در سطح 99
درصد معنيدار اما منفي است بهطوري كه افزایش یك درصدي رانت نفت به
كاهش 0/0013درصدي در كیفیت آموزش منجر ميشود .همچنین ،تأثیر بیکاري بر
كیفیت آموزش در سطح  95درصد منفي و معنيدار است .تأثیر رشد جمعیت
بركیفیت آموزش در سطح  90درصد مثبت ومعنيدار است .بنابراین ميتوان گفت
كشورهایي كه درجه وابستگي آنها به رانت نفت باال است ،كیفیت آموزش پایین
است .همچنین رابطه منفي بین بیکاري جوانان و كیفیت آموزش ميتواند نشانهاي از
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نظام آموزشي نامناسب باشد .به عبارت دیگر ،در كشورهاي متکي به نفت به بخش
آموزش توجه كمتري ميشود ،كه نشان از اولویت نداشتن بخش آموزش است .از
طرفي ،این عامل باعث بیکاري نیز ميشود كه مؤید تأثیر وابستگي نفت بر كیفیت
آموزش نیز است.
نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر وابستگي نفت بر كیفیت آموزش در كشورهاي نفتخیز بررسي
شده است .تخمین ضرایب به وسیله روش دادههاي تابلویي و با استفاده از اطالعات
دوره زماني  2017-2001این كشورها صورت گرفته است .طبق نتایج این پژوهش،
كیفیت آموزش در كشورهایي كه درآمدشان وابسته به نفت است ،پایین است .از
طرفي ،رابطه مثبت و معنيداري بین تولید سرانه و كیفیت آموزش وجود دارد .كیفیت
آموزش و میزان یادگیري مهارتهاي شناختي در كشورهایي كه وابستگي بیشتري به
رانتهاي نفتي دارند ،كمتر است .این عامل در كشورهاي نفتي از درآمد منابع طبیعي
تأثیر ميپذیرد .در این كشورها به سرمایه انساني توجه نميشود و این باعث ميشود
كیفیت آموزش پایین بیاید .كیفیت آموزش در كشورهاي متکي به نفت پایین است؛
چراكه نفت یك ثروت باد آورده محسوب شده و در اولویت اول قرار ميگیرد و به
آموزش توجه كمتري ميشود .در كشورهاي متکي به نفت چون درآمدهاي نفتي،
نوعي پشتوانه مالي به حساب ميآید ،به سرمایه انساني در بخش آموزش اهمیت
كمتري داده ميشود .تنها راه حل افزایش كیفیت آموزش را باید در خالصي از اقتصاد
رانتي منابع طبیعي جستوجو كرد .خصوصيسازي بخشهایي از آموزش ،كاربردي
كردن و تجاريسازي پژوهشهاي آموزش عالي را ميتوان از راهحلهاي مناسب براي
وابستگي نداشتن آموزش به درآمدهاي نفتي دانست.
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