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 هاينظام اصلي هايدغدغه از آموزش، كیفیت :چکیده
و  است بوده جهان كشورهاي اغلب در عالي آموزش
 تیفیك ،انیبندانش اقتصاد شدن مطرح با امروزه
 تیاهم يعلم يهامهارت يریادگی زانیم و آموزش

 دهندهنشان يتجرب مطالعات. است كرده دایپ يشتریب
عنوان به نفت به آموزش يهاهزینه يوابستگ درجه

 نیا در. است آموزش تیفیك كاهش هايكانال از يکی
 در آموزش تیفیك بر نفت يوابستگ اثر ،مطالعه
 نیتخم. است شده بررسي زیخنفت يكشورها

 ادهاستف با و یيتابلو يهاداده روش لهیوسبه بیضرا
 كشورها نیا 2017-2001 يزمان دوره اطالعات از

 نفت به يوابستگ ،جینتا بر اساس .است گرفته صورت
. دارد يداريمعن و يمنف رابطه آموزش تیفیك با
 رابطه ت،یجمع رشد سرانه، درآمد با آموزش تیفیك

 يبرا دولت نهیهز نیهمچن. دارد يداريمعن و مثبت
 يداريمعن و مثبت رابطه نفت به يوابستگ با آموزش

 آموزش بر دولت يهاهزینه و آموزش تیفیك .دارد
 .دارد يداريمعن و يمنف رابطه يکاریب با دو هر نیز

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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 مقدمه
 ياقتصادها ویژههاز منابع )ب يغن يآن است كه كشورها ، بیانگر1منابع نینفر هیفرض

را در ي ترنییپا يمدت، نرخ رشد اقتصادبلندمتوسط و در  طوربه ،وابسته به نفت(
كانال  كی 2(2001) لفاسونیگبه گفته . دهندميبع نشان امناز  ریفق يبا كشورها سهیمقا
شواهد  است. التیو تحص آموزش يهاهزینه كمیت زوالمنابع،  نینفرثیرگذاري أت

اثر منفي رانت نفتي بر  ،منابع نینفرثیرگذاري أكانال جدید ت دهدميتجربي نشان 
در مطالعه خود با  (2001) گیلفاسون (.2018، 3)فرزانگان و ثوم كیفیت آموزش است

شدگان نامي آموزشي دولت به درآمد ملي و تعداد خالص ثبتهاهزینهبررسي نسبت 
كه این متغیرها رابطه معکوس با سهم سرمایه  داددوره متوسطه در میان كشورها نشان 

كه سرمایه طبیعي براي سرمایه  گرفتمنابع طبیعي در ثروت ملي دارند و نتیجه 
 انديعیوفور منابع طب يكه دارا یيكشورها كردكید تأ . ويجانشیني دارد انساني اثر

در امر آموزش غفلت و  را دارندگذران امور خود  توانایي يانسان هیبدون اتکا به سرما
 ندیابه منظور بهبود فر ستندین يعیبه منابع طب يكه متک یيكشورها كهي. درحالكنندمي

 اتکا يسانان هیسرما يهمچون توسعه بر مبنا زهایچ ریبه سا كنند، تالش ميرشدشان
 .كنند

 دسترسي به آموزش به و آموزش در بیشتر كشورهاي در حال توسعه ناكافي است
ل خصوص در مقاطع عالي یا دانشگاهي ناعادالنه هست. در برخي اقتصادهاي در حا

 ك كشیدهتحانات و هزینه سر به فلو تحصیالت مبتني بر ام وار، یادگیري طوطيگذر
كشورهاي آسیایي  آموزشي در برخي از هايهاي سیاستتدریس خصوصي، از دغدغه

المللي دانشجویان، هاي بینهاي به دست آمده از ارزیابيبنا به واقعیت است. بوده
ماندگي بعضي كشورهاي در حال توسعه و برخي اقتصادهاي در حال گذار، عقب

نکردن  این واماندگي به خاطر آماده. چشمگیري نسبت به كشورهاي صنعتي دارند
)بانك  اقتصاد مبتني بر دانش است الزمه تمردم در این خصوص است كه مهار

 (.1387 جهاني،

 و پیچیدگي فرایند آموزش ؛راحتي قابل تعریف نیستمفهوم كیفیت در آموزش به
گیرد تعریف آن را مشکل مشخص نبودن اینکه كیفیت در این فرایند چگونه شکل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Resource Curse Hypothesis 
2. Gilfason (2002) 
3. Farzanegan & Thum 
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مفهوم كیفیت، بدون شکل بوده و  ،نظراناز صاحباز دیدگاه برخي كرده است. 
آنچه در تعریف  بودمعتقد ( 2001) 1است. ایوانسویچ گیرياندازهبنابراین غیر قابل 

كیفیت تابع نظر  ،كیفیت، مركزیت دارد نظرات مخاطبان است. بر این اساس
ارائه نیمرخي از كیفیت، همیشه با عینیت همراه نیست و با  رو،؛ از اینگر استمشاهده

نظر در مورد كیفیت وجود  در قلمرو آموزش عالي، توافق .كنندميذهنیت حركت 
ندارد. منبع اصلي اختالف ناشي از تفاوت در مباني و بنیادهاي فلسفي آن است. 

ل فرهنگي و ئهاي تعریف كیفیت در آموزش عالي ناشي از مسايین دشوارترمهم
 ها و موضوع قدرت و كنترل در سازمان است.له استقالل و آزادي علمي دانشگاهئمس
به عنوان  عاليكه به دلیل هدف آرماني آموزش  است اشاره شدهمطالعات مختلفي در 

آن را مانند مراكز تجاري و صنعتي مدیریت  توانميتولیدكننده، حافظ و ناشر دانش ن
 .(1392،  ينیو خداداد حس فردیيدانا ،یيآذر، غالمرضا ) كرد
هاي پرسشبه دنبال پاسخگویي به  پژوهش اینشده،  انیبتوضیحات  بهتوجه  با
 است: زیر

 ؟شودمي ينفت يكشورها در آموزش تیفیك كاهش باعث نفت به يوابستگ ایآ -1
 دارد؟ ریتأث ينفت يكشورها در آموزش يگذارهیبرسرما نفت به يوابستگ ایآ -2

ادبیات به  بحث، در ادامه مطرح شد. لهئمسمقدمه و بیان  مقاله،این ابتداي در 
در  ؛ پس از آن،مباني نظري ،قسمت سوم؛ در شودمي اشاره پژوهشپیشینه  وموضوع 

  .شودمي ارائهگیري نتیجه ،قسمت چهارم تصریح و برآورد مدل و در نهایت
 

  پیشینه پژوهش
 توسعه» عنوان با يكتاب در 2يآت 1993 سال در بار نخستین را منابع نینفراصطالح 

 نیدر اوي . كردمطرح  «منابع نینفر هی: قضيمعدن ياقتصادها در شونده تیحما
 منابع نقش توسعه، در يسنت يدگاهید طبق بر گرچه كه كردبحث را مطرح  نیا ،كتاب
 از كه يشواهد اما است، ياتیح توسعه هیاول مراحل در كشورها توسعه در يعیطب

 است آمده دسته ب دوم يجهان جنگ از پس شدن يصنعت راه در كشورها تالش
 نشان 1960 سال از يمعدن منابع يدارا توسعه درحال يكشورها عملکرد نیوهمچن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ivancevich 
2. Auty 
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 كمتر متوسط، و نییپا درآمد با یيكشورها يبرا منابع نیا است ممکن كه دهدمي

 يدارا يكشورها كه است ممکن تنهانه دهدمي نشان دیجدشواهد . باشند سودمند
 است ممکن بلکه بخورند شکست هاموهبت نیا از استفاده در يغن يعیطب منابع
. باشند داشته يعیطب منابع از مندبهره كمتر يكشورها از بدتر يعملکرد بالقوه طوربه

 :شودمي میتقس يكل دسته دو به منابع نینفر دهیپد نهیزم در گرفته انجام مطالعات
 و يهلند يماریوب كالن جنبه از را ياقتصاد رشد بر منابع اثر كه يمطالعات ،اول دسته
 از را رشد يرو منابع اثر كه يمطالعات ،گرید دسته اند؛كرده يبررس آن از يناش آثار
اند كرده لیتحل یيجورانت و فساد وجود و فیضع ومؤسسات نهادها وجود جنبه
 (.1392 ،يدرجان لیو اسمع ي)صامت

 یهلند یماریب بروز با هیوتوج منابع نینفر: اول دگاهید 
 يماریب د،یآيم وجود به يعیطب منابع در يغن يكشورها يبرا كه يمشکل نیترمهم
 شورك نیا كه شد جیرا هلند اقتصاد از يادردوره «يهلند يماریب» واژه. است يهلند
 روروبه ياعمده مشکالت با، 1959 سال در يعیطب گاز يادیز ریمقاد كشف از پس
 منابع بخش در سود آن، صادرات از يناش ادیز درآمد و يعیطب منابع كشف. شد
 رود،يم البا كار يروین به يپرداخت دستمزد آن دنبال به و دهدمي شیافزا را يعیطب
 و كنند رقابت بخش نیا در يپرداخت دستمزد با ندتوانمين گرید يهابخش ،جهیدرنت

 حركت يعیطب بعامن بخش سمت به هیسرما چه و كار يروین چه د،یتول عوامل
 نیا در دیتول نهیهز باالرفتن سبب يدیتول يهابخش از دیتول عوامل حركت. كنندمي

. ددهمي كاهش يالملل نیب يبازارها در را آن رقابت قدرت و شودمي هابخش
 در يخصوص و يعموم يگذارهیسرما يرانبرون سبب يعیطب منابع كشف ،نیهمچن

 .(2001 لفاسون،ی)گ شودمي يعیطب منابع به آنها شدن ریسراز و هابخش گرید
 ییجورانت و فیضع رساختیز وجود با هیتوج و منابع نینفر: دوم دگاهید

 يهايابیكم جهینت در كه است يدیرتولیغ سود ای مازاد ينوع ،ياقتصاد رانت
 يدیتول ریغ سود نیا. یينها نهیاز هز متیتفاوت ق، شودميفراهم  يمصنوع ای يعیطب

 ت،یخالق ت،یریمد بهبود جهینت در يعنی ،آیدبه دست مي دیتول ندیافر از خارج
 رانت ،يامروز مدرن استفاده در .دیآينم وجود به يسازمان یيكارآ شیافزا ،ينوآور
 نیزم رانت با و روديم كار به يدولت اراتیاخت از استفاده سوء يمعن به شتریب ياقتصاد

 در باررا نخستین  یيجورانت اصطالح. است متفاوت داشته، اشاره آن به کاردویر كه
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 فرد يرقانونیغ و يقانون يهاتالششامل  ،یيجورانت. برد كار به 1كروگر 1974 سال
 يساختگ يهايابیكم دنبال به كهاست  يرانت لیتحص منظور به سودهم يهاگروه و
 مختلف، عیصنا در منابع از يناش رانت.  شودمي حاصل دولت توسط شده جادیا

 در اما رسد،يم نفت دیتول عیصنا در درآمد درصد 80 به يحت آن زانیم. است متفاوت
 در را يعیطب منابع دولت كشورها شتریب در كه یيجاآناز  .است ترنییپا عیصنا گرید

 يبرا دولت لئومس مقامات با كینزد رابطه جادیا دنبال به دكنندگانیتول دارد، اریاخت
 كسب و دولت در خود نفوذ از استفاده با سودجو يهاگروه. هستند رانت كسب
 ریسا از شیب كشورها نیا در درآمد عیتوز و كرده میتقس خود نیب را آن رانت،

 .(1383)خضري و رناني،  خورديم چشم به يعیطب منابع بدون يكشورها
 هاتأمین مالی دانشگاهبنیان و منابع اقتصادی اقتصاد دانش  

 شکیلت را اقتصاد اصلي اركان كارآفریني و نوآوري فناوري، و علم دانش، اقتصاد در

 در تواندمي عالي آموزش كه مواردي. دارند دانش انباشت در ریشه همگي كه دهندمي
 :داشته باشد نقش دانش اقتصاد

  انساني و فکري سرمایه تکنولوژیکي نوآوري و كارآفریني  -

  صنعت و دانشگاه بین همکاري -

  دانش مدیریت -

  استراتژیك ریزيبرنامه و گذاريسیاست -

  ايتوسعه و زیربنایي و ايسرمایه هايزیرساخت -

  اطالعات مدیریت -

  الکترونیکي هايزیرساخت -

 ساختاري و نهادي فکري تحوالت -

)جعفري و احمدي،  فکري هاييایدار مشوق و حامي قانوني و حقوقي نظام -
1389) 

هاي عنوان بنگاهمتکي به منابع عمومي نباشند و به ها صرفا  قاعده این است كه دانشگاه
خشي بهاي اداره اقتصادي و نیز اثرگذاري در جامعه، توانایي ایجاد درآمد و تنوع با ظرفیت

 ست: وارد زیر امها در دنیا شامل مالي دانشگاه تأمینبندي منابع دسته به آن را داشته باشند.

 لي ( بودجه دولت مركزي، ایالتي و مح1) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kruger 
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 ( فروش خدمات آموزشي و پژوهشي و سایر درآمدها 2)
 وزشيهاي مؤسسات آمگذاريها، موقوفات و سرمایه( دارایي3)
 الملليمدهاي بینآها و دركمك( 4)

ز اني و نیبا توجه به اندازه، قدمت، فرایند تکامل و سطح توسعه دانشگاه، استقرار مک
متفاوت با هم ها در كشورهاي مختلف مالي دانشگاه تأمینها، الگوي هاي دولتسیاست
 .است
 

 کیفیت آموزش
آموزان، سالمت هر جامعه به كیفیت نظام آموزشي آن وابسته است. اگر دانش

خوب بودن را نیاموزند  ي اجتماعي الزم براي شهروندهامهارتها، هنجارها و ارزش
ا و تخصص الزم براي انجام وظایف فردي و اجتماعي خود ر هامهارتو همچنین 

نجام مؤثر و كار آمد فرا نگیرند، واحدهاي آموزشي رسالت خود را به ا طوربه
كیفیت  .نظام آموزشي است مستلزم توجه به كیفیت ،اند. تحقق این رسالتنرسانیده

اي قرار دگانهعوامل چن تأثیرشورهاي جهان تحت هاي آموزش عالي در اغلب كنظام
توان به برخي روندهاي ناشي از جهاني شدن جمله این عوامل مي فته است؛ ازگر

هاي علمي در توسعه اقتصادي اشاره كرد؛ براي مثال، استفاده بیش از پیش از نوآوري
محور شدن اقتصاد( و عرضه آموزش عالي بدون توجه به مکان و زمان )دانش

 هرجامعه فرهنگ يصلا اركان از آموزش توان نام برد.ميرا  مرز( ن)آموزش عالي بدو
 تیفیك از كه است ياگونهبه ارتباط نیا. دارد فرهنگ با يتنگاتنگ رابطه و است

ر حال دبرد. در كشورهاي  يبه نوع فرهنگ آن جامعه پ توانمي جامعه، هر آموزش
هم  اند، بلکه آثار نامطلوبيتنها روندهاي یاد شده بر آموزش عالي اثر گذاشتهتوسعه نه

توان به ایجاد بازار جهاني براي نیروي انساني اند. از آن جمله ميبه بار آورده
یفیت كمتخصص و تشدید فرار مغزها اشاره كرد. با در نظر گرفتن این امر، توجه به 

توسعه  ،اي داشته باشد، از یك سودوگانه تأثیر دتوانميآموزش عالي در این كشورها 
اهش كدر تشدید فرار مغزها را عوامل موثر  ،پایدار را تسهیل كند و از سوي دیگر

 (.9، ص1382)اسحاقیان،  دهد
 نظام كه يدرصورت و دیآيم حساب به آموزش ياساس يهاجنبه از يکی تیفیك
. بود خواهد بهتر ياقتصاد رشد دهد، آموزش مناسب تیفیباك را افراد ،يآموزش
 لیوسا تیفیك مثل يعوامل در توانمي دارند، ریتأث هاآموزش تیفیك در كهرا  يعوامل
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 موارد نیا از كیهر تیفیك كه بردنام  ...و معلمان ،يآموزش مکان يآموزش زاتیتجه و
 كه است صورت نیا در تنها .داشت خواهد آموزش يكل تیفیك بر يمهم ریتأث
 ریغ در ،بست دل جامعه ياقتصاد رشد جهت در آموزش تیفیك شیافزا به توانمي
 شاكرنظري ) بود میخواه ياقتصاد رشد از يدور و آموزش يانزوا شاهد صورت نیا
 (.1390، حسنوند و

 داماتاق سلسله یك هنتیج كه است نظام از ايویژه حالت ،عالي آموزش در كیفیت
 و زماني هنقط یك در معین اجتماعي نیازهاي به پاسخگویي براي مشخص عملیات و

 هايدغدغه ازجمله آموزش، كیفیت .(1384 همکاران، و محمدي) است خاص مکاني
 رهاكشو از برخي. است بوده جهان كشورهاي اغلب در عالي آموزش هاينظام اصلي
 رفع جهت در و داده كاهش را تشویش این مستمر، ارزیابي طریق از اخیر، دهه دو در
 در تیفیك نیتضم هايطرح اجراي به توانمي هاشاین تال ازجمله. اندكوشیده آن

. كرد اشاره الملليبین و ايمنطقه اعتبارسنجي سازوكارهاي ایجاد نیز و ملي سطح
 زانمی اما بوده، متفاوت ،مختلف كشورهاي در هاشاین تال كیفیت و كمیت هرچند

 . است یافته شافزای اخیر دهه در الملليبین و ملي سطح در چشمگیري طوربه آنها
 بیات داخلیتجر 

مقایسه نقش » اي با نام( در مقاله1390) بهبودي، اصغرپور، بهشتي و محمدلو
استفاده از  با «كیفت نهادي بربالي منابع طبیعي دركشورهاي صادركننده نفت خام

كشورهاي صادركننده هاي تابلویي اثر صادرات نفت بر كیفت نهادي در روش داده
كه  به این نتیجه رسیدند. آنها مورد آزمون قرار دادند 1996-2007نفت را براي دوره 

 و شدهفراواني منابع نفتي در كشورهاي صادركننده نفت به كاهش كیفیت نهادي منجر 
در اقتصادهاي غیر  .شودميباعث كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت 

 اند تاتوانسته تقیم وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادي مثبت بوده ونفتي اثرات غیرمس
 .كنندرشد اقتصادي این كشورها را خنثي  حدودي اثرات منفي وفور منابع طبیعي بر

به درآمدهاي  به دلیل اتکا ،شودميدر كشورهاي نفتي به آموزش اهمیت كمتري داده 
 و شاكرنظري  .شودميوزش این باعث كاهش كیفیت آم حاصل از صادرات نفت و

 به دنیرس جهت در يفیك آموزش يهاجنبه» عنوان اب يامقاله در( 1390) حسنوند
 در را ياصل نقش آموزش تیفیك بهبود كه دندیرس جهینت نیا به ،«ياقتصاد رشد
 تمام دیبا تیفیباك آموزش به يابیدست يبرا و دارد يفرد يهایيتوانا يارتقا
 توجه همواره زانیربرنامه اغلب متأسفانه. باشند استاندارد ،آموزش در لیدخ يهاجنبه
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 معطوف هاهمدرس در آموزش تیفیك يبرارتقا موثر عوامل از جنبه كی به را خود
 در هافهد از شدن دور موجب دتوانمي كه اندكرده يتوجهكم گرید ابعاد به و كرده
 به آموزش ياساس يهاجنبه از يکی تیفیك .شود تیفیباك آموزش به دنیرس راه

 ،دهد آموزش مناسب تیفیك با را افراد ،يآموزش نظام كهي درصورت و دیآيم حساب
 ايمقاله( در 1395) يقیرازل يویحی و يقیتوف .بود خواهد يبهتر ياقتصاد رشد شاهد

 دهیپد برتمركز  با «ينفت ياقتصادها در نهادها تیفیك بر ينفت رانت ریتأث» باعنوان
 بسته كه نددریافت و كردندبررسي را  نهاده تیفیوك نفت رانت نیب رابطه ،یيجورانت

 يریكارگبه و جذب يبرا ياژهیو آستانه و تیظرف كشور، هر ينهاد تیفیك سطح به
 نهادها تیفیك كاهش باعث خود يخود به يعیطب منابعالبته  .دارد وجود رانت مناسب

 يهاتیفعال به لیتما و آن از حاصل يدرآمدها به يگتوابس بلکه ،شوندمين
 ياضاف مقدار هر آستانه آن از فراتركه د؛ دار دنبال به را يامدیپ نیچن انهیجورانت
 میمال شیافزا صورت در. است نهادها تیفیك برسطح يمنف اثر يدارا نفت، رانت
 را درآمدها نیا يخوب به كشور ،ينفت يدرآمدها و رانت( ياآستانه سطح از ترنیی)پا

 انیصمد و طاهرپورهمچنین،  .ردیگيم كار به اقتصاد در مولد طوربه و جذب
: نفت به يمتک ياقتصادها در آموزش نظام يهاچالش» عنوان ابپژوهشي  در(، 1396)

 يابیدست منظوربه ينفت يدرآمدها قیتزر كه دندیرس جهینت نیا به «رانیا يمورد مطاله
 علم حوزه بر يمخرب آثار بلندمدت در ،يرانت ياقتصادها در ياقتصاد توسعه و رشد به

 يدرآمدها قیتزر» يالگو گرفتن شیپ در. داشت خواهدحتي  و است داشته ودانش
 به را آنها كه كندمي مخابره ودانش علم عرصه گرانیباز به يیهاامیپ ت،یدرنها «ينفت

 ینیال يریجال و يلطف .دهدمي سوق آموزش تیفیكيب گسترش ریمس انتخاب سمت
 توسعه با آن وارتباط وپرورش آموزش گاهیجا» باعنوان ايمقاله درنیز ( 1396)

در  يكشورها :يمنتخب( )مطالعه مورد ي)كشورها توسعه درحال يكشورها ياقتصاد
درحال  يكشورها يرشد اقتصاد وپرورش برنقش آموزش «حال توسعه منتخب(

 داريمعن و مثبت اثر انگریب پژوهش، این جینتا را بررسي كردند.توسعه منتخب 
 منتخب توسعه درحال يكشورها ياقتصاد رشد بر وپرورشآموزش در يگذارهیسرما
 از آموزش ریتأث گرفتن دهیناد جهیدرنت و يآموزش يهاهزینه بودن نییپا نیهمچن. بود
 .است توسعه درحال يكشورها در ياقتصاد رشد سطح بودن نییپا عوامل نیترمهم
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  یخارج اتیبتجر
 جهینت نیبه ا  «يكننده رشد اقتصادنییآموزش تع»عنوان  اب يامطالعه در( 1997) 1بارو
تمركز  يكننده بر رشد اقتصادنییعامل تع كیعنوان به يانسان هیكه سرما ه استدیرس
 «ياجتماع هیسرما» يهاجنبه و سالمت آموزش، شامل يانسان هیاگرچه سرما ؛دارد
 نیب زیتما بر لیوتحلهیتجز برآموزش است. يمطالعه تمركز اصل نیاما در ا، است
 و شودمي نییتع مختلف سطوح در لیتحص يهاسال اساس بر كه آموزش مقدار

 با. شودمي محاسبه يالمللنیب سهیمقا قابل يهاآزمون هايهنمر اساس بر آن، تیفیك
 يانسان هیسرما انباشت و دولت استیس مختلف ابعاد لهیوسه ب شیگرا نیا حال، نیا

 در لیتحص تأمین و يمال تأمین در میمستق طوربه هادولت، ردیگيم قرار ریتأث تحت
 بر يمهم ریتأث دولت يعموم يهااستیس ،رونیا از. دارنددخالت  مختلف سطوح

 ياقتصاد رشد بر آموزش تیفیك و تیكم مورد در جینتا .دارد يانسان هیسرما رهیذخ
 دسته ب جینتا به توجه با ،است تیكم از ترمهم اریبس آموزش تیفیك كه نشان داد

 .دیبخش بهبود را آموزش تیفیك توانمي چگونه كه هبود نیا مطالعه نیا لیدل آمده
 يبرا آموزش يبرا يابیدست» عنوان با يامطالعه در( 2000) 2يمرااالس و قكولکلو
 مخارج ریتأث ،«يجنوب يایآس و قایآفر يصحرا در آموزش بر يدولتمخارج  :همه

 بر دیتأك با يجنوب يایوآس قایآفر يصحرا جنوب يكشورها در آموزش يرو دولت
 به يابیدست كه دندیرس جهینت نیا به آنها. ي را بررسي كردندیابتدا مقطع آموزش
 یيابتدا آموزش به دولت يهاهزینهدادن در  تیتنها به اولوثبت نام باال نه يهانسبت
 در نیز (2001) 3لفاسونیگ .دارد يبستگ آموزش( كم)نسبتا  متعادل يهاهزینه به بلکه

 مانند ثروتمند يكشورها در ياقتصاد رشد و يعیطب منابع» عنوان با يامطالعه
 با ياقتصاد رشد و يعیطب منابع نیب ارتباط كه دیرس جهینت نیا به «ژاپن و گنكهنگ
 كیعنوان ممکن است به يعی. منابع طباست ریپذامکان يگذارهیسرما و یيجوصرفه

، شودمينهادها  نیو همچن يگذارهیو سرما يكه مانع توسعه اقتصاد يعامل خارج
 يکیزیف هیاست كه انباشت سرما نیا انگریب لیحلتوهیتجز جینتا .ردیمورد توجه قرار گ

 با ياجتماع هیسرما متوسطه و التیتحص با يانسان هیسرما ،يگذارهیسرما با
. داردارتباط  يدر ثروت مل يعیطب هیبا سهم سرما میمستق طوربه ،يمدن يهايآزاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barro 
2. Colclough & Al-Samarrai 
3. Gylfason 
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 نیهمچن و يعیطب منابع به يوابستگ به مربوط معکوس طوربه ياقتصاد رشد همچنین،
 يمدن يهايآزاد و يگذارهیسرما آموزش، سطح با میمستق طوربه و است هیاول درآمد
آموزش در رشد  تیفینقش ك»با عنوان  يامقاله در( 2007) 1هانوشك .دارد ارتباط
 ياصلوپرورش، بخش كه نقش بهبود آموزش افتیدست  جینتا نیبه ا «ياقتصاد

 ياقتصاد طیشرا مدرسه آموزش گسترش رایز است، توسعه يهاياستراتژ از ياریبس
 با ياقتصاد رفاه يارتقا در آموزش نقش ،مقاله نیا در .كندمين نیتضم را افتهی بهبود
نشان پژوهش  نیانتایج . بررسي شد وپرورشآموزش تیفیك نقش بر ياژهیو تمركز
 يابیدست يبه جا-مردم  يشناخت يهامهارتوجود دارد كه  يشواهد قو دهدمي

. است مرتبط ياقتصاد رشد و درآمد عیتوز ،يدت با درآمد فردبه -به مدرسه صرفا 
 بودن مکمل باال، سطح و حداقل يهامهارت تیاهم ،دهدمي نشان دیجد يتجرب جینتا

 .است رشد و هامهارت نیب رابطه استحکام و ياقتصاد ينهادها تیفیك و هامهارت
 نشان يشناخت يهامهارت نهیزم در ياگسترده يهاداده از استفاده با يالمللنیب سهیمقا
 معمول حد از شیب توسعه حال در يكشورها در بزرگ يهامهارت يكسر كه دهدمي
 روشن يضرور راتییتغ اندازه .شودمي حاصل تنها مدرسه به دنیرس و نام ثبت از
 راتییتغ ازمندین افتهی توسعه يكشورها با ياقتصاد شکاف شدن بسته كه سازديم

 با يامقاله در( 2018) فرزانگان و ثوم .است يآموزش سساتؤم در عمده يساختار
 يدر دوره زمان «؟شودميآموزش  تیفیبه نفت باعث كاهش ك يوابستگ ایآ» عنوان

به بررسي رابطه نفت و كاهش كیفیت آموزش كشور  70از  شیب يبرا 2015-1995
بر  ينفت يهابه جز رانت زین يگریكه عوامل د دندیرس جهینتاین  بهآنها  اقدام كردند.

عنوان مثال، در نظر گرفته شوند. به لیدر تحل دیاثرگذار است كه با يآموزش تیفیك
مخارج  نیدارد. همچن يمثبت يوابستگ يبه سطح توسعه اقتصاد يآموزش تیفیك

 يرابطه مثبت يآموزش تیفید با كتوانمي مهر دانش آموز تا كالس هشت يبرا يآموزش
آنها  يریادگیاست كه بر  يعوامل گریاز د زیداشته باشد. نسبت دانش آموز به معلم ن

 زهیانگ زانیند بر متوانمي زیجوانان ن يکاریب تیو وضع يحکمران تیفیگذارد. كير ماث
در این مقاله،  يآمار لیاثر بگذارند. تحل لیو تالش دانش آموزان در طول مدت تحص

 يكشورها از نواح نیا كه ردیگيدر بر مرا كشور را در سراسر جهان  70از  شتریب
 رینظ يعوامل يآمار لیمتفاوت است. در تحل يهاگوناگون با فرهنگ یيایجغراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hanushek 
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 يرهایمتغ قیرا از طر يو فرهنگ یيای، جغرافيخیموارد تار ری، آب و هوا و سافرهنگ
 يوابستگ دارمعني و يمنف اثردهنده نشان ،جی. نتاثابت فرض شده است يامنطقه
 اثر مقاله نیادر  ،يلیتکم لیتحل در. است يآموزش تیفیك بر ينفت يهارانت به اقتصاد

بررسي  يحکمران ينهادها تیفیك به مشروط يآموزش تیفیك بر ينفت يهارانت یينها
 یيكشورها در آموزش تیفیك بر نفت به يوابستگ اثر دهدمي نشان جینتا. شده است

 اثر. ستین داريمعن يآمار نظر از( نروژ رینظ)  هستند برخوردار يخوب يحکمران از كه
 .است مشهود ،دارند يفیضع ينهادها كه یيكشورها در يمنف
 

  پژوهشروش 
 يفیتوص پژوهش، تیماه اساس بر و يكاربرد نوع از هدف اساس بر پژوهش نیا روش
 يالگو از آموزش تیفیك بر نفت يوابستگ اثر يبررس براي پژوهش نیا در. است

 يكشورها مطالعه نیا يآمار جامعه. است شده استفاده 1یيتابلو يهاداده ياقتصادسنج
 يالدیم 2017 تا 2001 هايسال مربوط به كشورها نیا يآمار هايداده و اوپك عضو
 .است

 ستفاده نیز به شرح زیر است:مدل مورد ا
(1)                  eduexp𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1 . 𝑅𝑒𝑛𝑡𝐺𝑑𝑝𝑖𝑡 +  𝛽2 . 𝑍𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡 
 

آموزش است،  يدولت برا يهاهزینهمخفف  eduexدر این رابطه عبارت 
rentgdp است و  يداخل ناخالص دیمخفف نسبت رانت منابع به تولZ  شامل
 دیتول جوانان، يکاریب ت،یجمع رشد شامل كه است كنترل يرهایمتغ از يامجموعه
 است. سرانه

(2) 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝐺𝑑𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2. 𝑍𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   
 
است  يانسان توسعه شاخص شامل نیهمچن وآموزش  شاخص شامل آموزش تیفیك
كیفیت آموزش در نظر گرفته شده ن عنوافقط شاخص آموزش به پژوهشدر این  كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمقطع يهاداده به مربوط اطالعات يعنی ،است يزمان يسر و يمقطع هايداده از يبیترك یيتابلو يهاداده.  1

 به مربوط آن بعد كی كه هستند بعد دو يدارا یيهاهداد نیچن كه صورت نیبد. شوديم دیده زمان طول در

 .است زمان به مربوط آن گرید بعد و است خاص يزمان مقطع هر دریا كشورهاي مختلف  واحدها



 نامۀ آموزش عالی 100
 

 متغییر .استمتغیر مستقل  ،متغیر وابسته و رانت نفت ،كیفیت آموزش .است
𝑅𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑑𝑝  و يناخاص داخل دیرانت منابع به تولدرواقع Zit ايشامل مجموعه 

 .است خطا جزءهمان   𝜀𝑖𝑡و يكنترل يهاریمتغ
 

 ی پژوهشهایافته
ام هاي الزم انجآزمون، براي اطمینان از یك برآورد بدون تورش وسازگار نخست
 ه شده است.ئزیر ارا هايها در جدولنتایج این آزمون گرفت كه
 پنل یهاداده در ییمانا آزمون

كاذب به  ونیبه نام رگرس يادهیپد نباشند مانا هاداده ،يونیرگرس لیتحل كی در اگر
هم )جمعا ( مانا  با يونیبه كار رفته در مدل رگرس يرهایاگر تمام متغ يول د،یآيوجود م
 ای يانباشتگهم دهیباشند، آنگاه پد ستایحاصل از مدل ا يهاماندهيباق يعنی ،شوند
 ياآماره ریمقاد و بزرگ(  𝑹𝟐 ) 1نییتع بیضر كه يحال در .دیآيبه وجود م يجمعهم
 رهایمتغ نیب ارتباط مورد در غلط استنباط باعث است ممکن نیا كه باشند بزرگ t بیضرا
 يبرا. است شده جادیا يساختگ ای كاذب ونیرگرس ندیگويم حالت نیا در. شود
 واحد شهیر وجود يبررس يبرا. شوند ساكن دیبا مدنظر يهاداده حالت، نیا از يریجلوگ
 4نیش و پسران م،یا ،3چاو ،(2002) 2چو و نیل ن،یلو يهاآزمون از پانل، يالگوها در
 5پرون پسیلیف آزمون يبرا شریف و افتهیمیتعم فولر يکید آزمون يبرا شریف ،(2003)

 .شودمي استفاده
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. R-squared 
2. Levin, Lin & Chu 
3. Chaw Test 
4. Im, Pesaran & Shin 
5. Philips & Perron 
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 استفاده مورد مدل در رهایمتغ چو و نیل ،نیلو واحد شهیر آزمون جینتا( 1) جدول

 چو نیل نیلو واحد شهیر آزمون

 رییمتغ ییمانا آماره احتمال
0000/0 79460/5- I(1) oil rent 

0000/0 07856/4- I(0) 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑦 

0000/0 97939/3- I(0) 𝑝𝑔𝑟 

0000/0 60217/5- I(0) cap 

0013/0 01252/3- I(0) 𝑒𝑑 

0000/0 61204/8- I(1) 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛 

 
هستند  آموزشي و رانت نفت در سطح مانا يهاهزینهمتغیرهاي  جزها بههمه متغیر
 .ند شدخواهگیري مانا یك بار تفاضل ي آموزشي و رانت نفت باهاهزینهو متغیرهاي 

 
 

 چاو آزمون جینتا( 2) جدول
 معادالت آماره احتمال آزمون نتایج

 (1معادله ) 04/35 0000/0 اثر ثابت
 (2)معادله  17/50 0000/0 اثر ثابت

 
 ياحتمال برا ری؛ مقاددهدنشان مي (2)جدول در  آزمون چاو جیطور كه نتاهمان

 هیفرض ،يداريسطوح معن ياست كه در تمام يمعن بدین وتمام معادالت برابر با صفر 
 بر يمبن صفر هیفرض مدل، برآورد يبرا آمده دست به جینتا طبق. شودميصفر رد 

 .دشويم دییتأ ثابت اثر مدل يعنی مقابل هیفرض و شده در مدل بودن 1نگیپول
 

 پاگان بروش آزمون جینتا (3) جدول

 معادالت آماره احتمال آزمون جینتا
 (1معادله ) 29/529 0000/0 يتصادف اثر
 (2معادله ) 10/827 0000/0 يتصادف اثر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The pooled regression 
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در هر دو  ،ارائه شده است (3)جدول كه در  1پاگان –ش اآزمون بر جینتا طبق
 به باتوجه. میدار يتصادف اثرات مدل كهبه این معني  شودميرد  𝐻0 فرض معادله

 شودمي رد مدل بودن نگیپول يمعنا به صفر هیفرض ،آزمون نیا از آمده دسته ب جینتا
 اثر 2مریل اف آزمون از نکهیا به توجهبا  .شودميپذیرفته  يتصادف اثراز  مدلبرآورد  و

 انتخاب يبرا آمد، دست به يتصادف اثر پاگان-براش آزمون از و شد گرفته جهینت ثابت
( 4كه نتایج آن در جدول ) دگیريم انجام 3هاسمن آزمون يتصادف اثر و ثابت اثر نیب

 .ارائه شده است
 

 هاسمن آزمون جینتا (4) جدول
 معادالت آماره احتمال آزمون جینتا

 (3-1) 50/9 0498/0 اثرثابت
 (3-2) 31/3 5067/0 ياثرتصادف

 
 آن با ونیرگرس معادالت برآورد در كه است يمشکالت از يناهمسان انسیوار
)و ( 𝑢𝑡جزء اختالل) انسیمعنا است كه وار نیبه ا يناهمسان انسی. وارمیشويم مواجه

 شیافزا ر،یمتغ چند ای كی با همراه معموال  و ستین ثابت( 𝑌𝑡 انسیبه دنبال آن وار
 انسیوار يناهمسان( 𝐻1مخالف ) هیو فرض يهمسان انسیوار انگریب 𝐻0. فرض ابدیيم

 .است
 ناهمسانی واریانس آزمون جینتا( 5) جدول

 معادالت احتمال آماره آزمون نتایج

 (2)معادله 0000/0 19/1261 واریانس ناهمسانيوجود 

 
 يبا اثرتصادف دهنده مدلكه نشان (2آزمون هاسمن در معادله ) جیتوجه به نتا با 

 نیست؛ انسیوار يو ناهمسان يبه چك كردن آزمون خودهمبستگ يازین گریاست د
 يناهمسان ي( دارا1ندارند. اما معادله ) يو خودهمبستگ يمعادالت ناهمسان نیا يعنی

درصد را نشان  90، 95، 99 يدارمعني در هر سه سطح يخودهمبستگ و انسیوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Breusch–Pagan test 
2. The F-Limer test 
3. The Hausman Test 
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 را برآورد یينها جینتا توانمي STATAافزار رفع آن  توسط نرم كه با دهدمي
 در اول مرتبه يخودهمبستگ نبود ،1چیوولدر آزمون در صفر فرض .كرد مشخص
 زده نیتخم مدل صفر، فرض رد صورت در كه است ونیرگرس مدل اختالل جمالت

 سطح نکهیا به توجه با نجایا در. بود خواهد اول مرتبه يخودهمبستگ يدارا شده
 .است يخودهمبستگ يمدل دارا ،شده است 05/0از كمتر يداريمعن

 
 خودهمبستگی آزمون جینتا( 6) جدول

 معادالت احتمال آماره آزمون نتایج

 (1معادله ) 0000/0 799/46 همبستگيوجود خود 

 
ز در معادله است كه در ادامه پس ا ياز وجود خودهمبستگ يآزمون حاك جینتا

 مشخص را وردبرآ یينها جینتا توانمي STATAافزار نرم با يحل مشکل خودهمبستگ
 .كرد

 
 مدل یینها برآورد

 در پسماند جمالت نیب يخودهمبستگ و انسیوار يناهمسان وجود به توجه با
 وجود مشکل رفع براي مدل، ثابت اثرات شدن انتخاب لیدل به نیهمچن و( 1)معادله
 حداقل روش از بیضرا برآورد نیهمچن و يخودهمبستگ و انسیوار يناهمسان
 اثر با مدل چون( 2) معادله در اما. است شده استفاده( GLS) 2افتهیمیتعم مربعات
 به باتوجه. است 3با اثرات تصادفي  GLS  روش به مدل یينها نیتخم است يتصادف
 دست به بیضرا و شده برآورد مدل به قسمت نیا در گرفته، انجام يهاآزمون همه
  .شودمي اشاره هايبررس يط آمده

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wooldridge Test 
2. Generalized Least Squares (GLS) 
3. Random effects model 
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  (1مدل ) - GLS نیتخم جینتا( 7) جدول

 متغیرنام  متغیرها زده تخمین ضرایب ارزش احتمال 𝒁مقدار آماره 

21/3 001/0 0255/0 Oil rent رانت نفت 

04/1- 298/0 2860/0 Cap سرانه تولید 

13/4- 000/0 0529/0- 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑦 بیکاري 

02/0 984/0 0009/0 𝑝𝑔𝑟  جمعیترشد 

 
 دارنيمع و يمنف درصد 99 سطح در آموزش يبرا دولت يهاهزینه بر يکاریب ریثأث
كاهش  آن است كه افزایش یك درصدي بیکاري جوانان به دهندهنشان. نتایج است
ي هازینههتأثیر رانت نفت بر  ،شودميمنجر ي آموزشي هاهزینه در درصدي 0529/0

كه  داردوجود ي دارمعنيرابطه مثبت و ،. در این تخمیندارد آموزشي بستگي به نهادها
درصدي  0255/0افزایش یك درصدي رانت نفت به افزایش به این معني است، 

 .شودميمنجر ي آموزشي هاهزینه
 

 (2مدل ) - GLS نیتخم جینتا( 8) جدول
 متغیرنام  متغیرها زده تخمین ضرایب احتمالارزش  مقدارآماره

42/4- 000/0 0013/0- Oil rent رانت نفت 
02/9 000/0 1168/0 cap سرانه  تولید 
18/2- 029/0 0010/0- 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑦 بیکاري 
83/1- 067/0 0024/0 𝑝𝑔𝑟  جمعیترشد 

 
 آموزش تیفیك بر سرانه دیتول دارمعنيمثبت و  ریتأثدهنده نتایج تخمین مدل، نشان

 99 سطح در آموزش تیفیك بر نفت رانت ریتأث ،از طرفياست.  درصد 99 سطح در
افزایش یك درصدي رانت نفت به  ي كهطوربه است اما منفي دارمعني درصد
 بر يکاریب ریتأث ،نیهمچن .شودميمنجر كیفیت آموزش  در درصدي 0013/0كاهش

 تیجمع رشد ریتأث .است دارمعني و يمنف درصد 95 سطح در آموزش تیفیك
گفت  توانميبنابراین  .است دارمعنيو مثبت درصد 90 سطح در آموزش تیفیبرك

كیفیت آموزش پایین  ،كه درجه وابستگي آنها به رانت نفت باال است يكشورهای
اي از د نشانهتوانميكیفیت آموزش بیکاري جوانان و  رابطه منفي بیناست. همچنین 
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 بخش به نفت به يمتک يكشورها در ،به عبارت دیگر .آموزشي نامناسب باشد نظام
است. از  آموزش بخش نداشتن، كه نشان از اولویت شودمي يكمتر توجه آموزش
 تیفیك بر نفت يوابستگ ریتأث دیمؤ كه شودمي زین يکاریب باعث عامل نیا ،طرفي

  .است نیز آموزش
 

 گیری نتیجه 
 بررسي خیزاثر وابستگي نفت بر كیفیت آموزش در كشورهاي نفت پژوهش، نیا در

 طالعاتا از استفاده با وتابلویي  يهاداده روش لهیوس به بیضرا نیتخمشده است. 
 ش،پژوهاین  طبق نتایج .است گرفته صورتاین كشورها  2017-2001 دوره زماني

از  .استپایین  ،استكه درآمدشان وابسته به نفت  يكیفیت آموزش در كشورهای
 تیفیك .ردبین تولید سرانه و كیفیت آموزش وجود دا يدارمعنيرابطه مثبت و  ،طرفي

 به يشتریب يوابستگ كه یيكشورها در يشناخت يهامهارت يریادگی زانیم و آموزش
طبیعي  تي از درآمد منابعاین عامل در كشورهاي نف. است كمتر ،دارند ينفت يهارانت

 شودمياین باعث  و شودميدر این كشورها به سرمایه انساني توجه نپذیرد. تأثیر مي
 ؛آموزش در كشورهاي متکي به نفت پایین استكیفیت  كیفیت آموزش پایین بیاید.

 گیرد و بهشده و در اولویت اول قرار مينفت یك ثروت باد آورده محسوب چراكه 
 ،درآمدهاي نفتي ت چونكشورهاي متکي به نف در. شودميتوجه كمتري آموزش 

 بخش آموزش اهمیت در سرمایه انسانيبه  ،آیدميشتوانه مالي به حساب پ ينوع
 اقتصاد زا يخالص در دیبا تنها راه حل افزایش كیفیت آموزش را. شودميداده كمتري 

كاربردي  از آموزش، يهایسازي بخشخصوصي .كرد وجوجستمنابع طبیعي  يرانت
براي  مناسبهاي حلاز راهتوان مي را آموزش عالي يهاسازي پژوهشكردن و تجاري

 آموزش به درآمدهاي نفتي دانست. نداشتن وابستگي
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  منابع
(. 1392) ، حمیدخداداد حسینيو فرد، حسن؛ دانایي ؛غالمرضایي، داودآذر، عادل؛ 

جم هاي آموزش عالي برنامه پنتحلیل پویاي ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشي
 .115-79(، 9)3 نعتي،انداز مدیریت صچشمتوسعه با رویکرد پویایي سیستم. 

م در نظا هاي كیفیتكیفیت در نظام تعلیم وتربیت شاخص(. 1382اسحاقیان، مهدي )
 .15-1 ،19، فصلنامه آموزه تعلیم وتربیت )سطح خرد(.

 ؛ ترجمه مصطفيمحوردر اقتصاد دانشالعمر یادگیري مادام(. 1386)اني بانك جه
 اصفهان: جهاد دانشگاهي. .كسائیانفریماه و  ادزادهعم

قایسه م(. 1390) ؛ اصغرپور، حسین؛ بهشتي، محمدباقر؛ و محمدلو، نویدهبهبودي، داود
م. نقش كیفیت نهادي بر بالي منابع طبیعي در بین كشورهاي صادركننده نفت خا

 .80-61(، 11)6پژوهشنامه اقتصاد كالن، 
 در ادهانه كیفیت بر نفتي رانت ثیرتأ(. 1395) حسن، رازلیقي یحیوي و ؛حمید، توفیقي

 .40-21(، 16)8 ،اقتصادي گذاريسیاست. نفتي اقتصادهاي
(. بررسي نقش آموزش عالي در اقتصاد 1389) امینه احمدي، و ؛پریوش جعفري،

 هاي مدیریت(،مدیریت )پژوهشپژوهي آیندهدانش به منظور ارائه مدل مناسب. 
21(87 ،)134-113.  

هاي اجتماعي آن. جویي و هزینه(. رانت1383) و رناني، محسن ؛خضري، محمد
 .80- 45، (45)10نامه مفید، پژوهش
سنجي هاي كیفیتتعیین ماهیت و مؤلفه(. 1387و افشار، عبداهلل ) ؛نژاد، مهديسبحاني

 .نهاي راهکارهاي نوآوراها و طرح پارهشناخت چالشنظام آموزش عالي به منظور 
 .80-66(، 4)12فصلنامه دانشگاه اسالمي، 

امکان اقتصادسنجي و ارائه الگوي (. 1395و خادم، فاضله ) ؛مصطفي فر،سلیمي
 ،49، گزارش راهبرد وتوسعهه ایران(. عدرآمدهاي نفتي )مورد مطالمدیریت بهینه 

202-177. 
بر  يعیوفور منابع طب ریتأث(. 1392) نجمه ،يدرجان لیاسمعو  ؛مجیدصامتي، 

 هیبر فرض دی( با تأك1357 - 1387دوره ) يط رانیدولت در ا يمال يهااستیس
 .70-53(، 3)1، يو اقتصاد يمال يهااستیس. يعیمنابع طب نینفر
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هاي چالش هاي نظام آموزش در اقتصاد(. 1392و صمدیان، فرزانه ) ؛طاهرپور، جواد
 (،22)73 هاي اقتصادي ایران،فصلنامه پژوهش. متکي به نفت: مطالعه موردي ایران

130-107. 
گذاري در (. تببین سرمایه1397و جالیر الیین، شیوا ) ؛لطفي، عباسعلي

مطالعه موردي: كشورهاي در و ارتباط آن با توسعه اقتصادي ) وپرورشآموزش
 .224-201(، 17)26 هاي اقتصاد پولي،پژوهشحال توسعه منتخب(. 

و  حسنمحمد ،يمحمدرزایم ؛غالمرضا ادگارزاده،ی ؛لیجل ،يآبادفتح؛ رضا محمدي،
 هااصول، روش مفاهیم، :عالي آموزش در كیفیت ارزشیابي (.1384)كورش  پرند،

 .كشور آموزش سنجش سازمان تهران، .معیارها و
هاي آموزش كیفي در جهت (. جنبه1390حسنوند، مرضیه )و  ؛نظري شاكر، حسین

ه هران، پژوهشکدت ،1404همایش ملي آموزش در ایران رسیدن به رشد اقتصادي. 
 . و صنعت يعلم، فناور يگذاراستیس

هاي سنجش شاخص(. 1395پور، صدیقه )و سلمان ؛رضاپور، یوسف هادي،رضا؛
نشریه آموزش و  .ساس مدل كانو در دانشگاه ارومیهبرا يكیفیت آموزش عال

 .35-5 ،(9)34یابي، ارزش
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