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منتخب اُپک  بر دموکراسی در کشورهاي رسمی ثیر آموزشأت

  هاي اقتصادي و همکاريو سازمان توسعه 

  

  ١وحید مهربانی

  دانشگاه تهران  اقتصاد استادیار

  اسفندیار جهانگرد

  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار

  فرالهه میثاقی

  ریزي آموزشی دانشگاه عالمه طباطباییرشد برنامهکارشناس ا

  مهدي نوري

  دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه تهران

 )30/11/95تاریخ تصویب:  - 27/9/95(تاریخ دریافت:  

  چکیده

ادبیات اقتصاد آموزش حکایت از این دارد که ارتقاي سطح تحصیالت مردم یک جامعه به گسترش 

کند. هدف این مطالعه عبارت است از تمرکز بر ارزیابی صحت و نهادینه شدن دموکراسی در آن کمک می

اقتصـادي کشـورها در قالـب دو گـروه     ه توسـع  شواهد تفکیک شده بر اساس وضـعیت ه این ادعا و ارائ

ـ   "هاي اقتصادي سازمان توسعه و همکاري"به عنوان گروه در حال توسعه و  "اُپک "کشورهاي  ه بـه منزل

ه هاي تابلویی و روش گشتاورهاي تعمیم یافتـه طـی دور  گروه توسعه یافته. این مطالعه با بکارگیري داده

هاي تحقیق قویاً مؤید اثـر مثبـت آمـوزش بـر دموکراسـی در      تهانجام شده است. یاف 1970-2010زمانی 

شـود. ایـن   چنین چیزي به طور ضعیف در کشورهاي اُپک مشاهده مـی اما  کشورهاي توسعه یافته است

گر تمایز دو گروه کشورها از لحاظ ساختار سیاسی و نهادي است که به بـروز آثـار   تفاوت در نتایج بیان

شود. همچنین شواهدي دالّ بر اثر مثبت تولید سرانه و وکراسی جوامع میمتفاوت آموزش بر وضعیت دم

  شهرنشینی بر دموکراسی در جوامع توسعه یافته به دست آمد.

هـاي   يهـاي تـابلویی، اُپـک، سـازمان توسـعه و همکـار      آموزش، دموکراسی، داده واژگان کلیدي:

  اقتصادي

                                                             
 vmehrbani@ut.ac.ir (نویسنده مسئول)-1
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 مقدمه

ع است و از منافع خصوصی تا عمومی ابعاد آثار خارجیِ (مثبت) آموزش بسیار متنو

یابد. منافع عمومی آن به این معنا است که نه تنها افراد تحصیل کرده بلکه سایر گسترش می

شوند. بر این اساس، متون اقتصاد آموزش یکی افراد جامعه نیز از آموزش عرضه شده منتفع می

کنند (مهربانی، سی معرفی میاز انواع این منافع عمومی را در قالب گسترش و تثبیت دموکرا

نهادهاي سیاسی است که به موجب آن از قدرت ه توسعه الف). دموکراسی معرف درج1394

رسد شود. به نظر میگیر و تأثیرگذار حاصل میسیاسی تمرکززدایی شده، تعدد نهادهاي تصمیم

ات متوسط و که آموزش توانایی تقویت این فرآیند را دارد. دسترسی گسترده به آموزش، طبق

) و از این 94: 2002، 1مهونکند (مکتر ساخته، سازماندهی آنها را تسهیل میکارگر را وسیع

  شود. رو موجب تضعیف تسلط نخبگان و صاحبان قدرت بر نظام اقتصادي و سیاسی می

برخورداري تحصیلی به  به سطوح بااليباور رایج رسیدن  )1916( 2از زمان جان دیویی

شود که آموزش  ادعا میدر این باره  .شدمییازي براي رسیدن به دموکراسی دانسته ن پیش عنوان

را قادر به توسعه  "فرهنگ دموکراسی"اینکه تحصیالت  هم به دلیل ،دهد دموکراسی را ارتقا می

شود و اعتقاد بر این است که رفاه  سازد و هم به دلیل اینکه تحصیالت باعث رفاه بیشتر می می

  ). 44: 2005اوغلو و همکاران،  3(عجم گردد میمنجر توسعه سیاسی  بهبیشتر نیز 

) مطرح شد. 1959( 5است که توسط لیپست 4نوسازيه این ادعا، نظریه مشهورترین نسخ

این نظریه، نقش آموزش را به همراه رشد اقتصادي، در ارتقاء توسعه سیاسی به طور عام و 

کند که  لیپست ادعا می ،دهد. به عنوان مثالقرار میارتقاء دموکراسی به طور خاص مورد تأکید 

اي اهمیت و اثر آموزش در توسعه سیاسی به ویژه عملکرد آن در تحقق دموکراسی به اندازه

که  آنجاشود. تا د در مقابل حکمرانی میافرااست که باعث گسترش دیدگاه، قدرت و ادراك 

یک طرف و اصرار و پافشاري در انتخابات  قدرت و استقامت در برابر افراطیون را از ،دافرا

وي همچنین  .)79: 1959(لیپست،  دشونانه خواستار میآزاد و صحیح را از طرف دیگر مجد

حتی اگر نتوانیم بگوییم که سطح تحصیالت باال یک شرط کافی براي "گیرد که نتیجه می

حدود بسیار زیادي یک دهد که این عامل تا  دموکراسی است، باز هم شواهد موجود نشان می

  ).80(همان:  "شرط الزم است

                                                             
1- McMahon 
2- John Dewey 
3- Acemoglu 
4- modernization theory 
5- Lipset 
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شناسان در مطالعات جامعهاز دموکراسی به طور مستقیم در بسیاري  بر حسبد آموزش یفوا

توسعه آموزش  از جملهشده است. توسعه اقتصادي و واقع تأکید مورد کشورهاي مختلف 

و نه حتی شرط الزم.  براي تحقق و پایداري دموکراسی به نحو قطعی نه شرط کافی است

توان به این شکل بیان کرد که به موازات توسعه اقتصادي، به میان متغیرهاي مذکور را میه رابط

ترین نتیجه این توسعه یعنی گسترش و نیز به موازات تحقق مهم ویژه از طریق بازار آزاد

 مایندگی افزایشگرایی و نبر کثرت مبتنی نظام سیاسیو کارآمدي  آموزش، شانس تحقق، دوام

اند که حمایت تجربی فراوانی وجود ) مدعی2007( و همکاران 1ریز). گل1383 نیا،پاكد (یابمی

تر منجر دموکراتیک سیستم سیاسی دهد دستیابی به سطوح باالتر آموزش بهدارد که نشان می

ابطه هاي معینی رله واقعی فهم این است که مکانیسمأمسایشان  نظرخواهد شد. بر طبق 

دهد کنند که تحصیالت به افراد یاد میدهند. آنها استدالل میو دموکراسی را شرح می آموزش

 اسی،آموزش با پایین آوردن هزینه تعامل و توافق سیبنابراین  که با یکدیگر تعامل داشته باشند

  . دهدتداوم دموکراسی را افزایش می

بر  که عوامل مختلفی انگاشتاي یر وابستهبه مثابه متغرا دموکراسی توان وصف، میاین  با

به همین منظور، در این  است. عواملترین این آموزش یکی از مهمشک بیهستند.  آن مؤثر

مطالعه تالش بر این است که به بررسی ارتباط میان دو متغیر آموزش و دموکراسی به طور 

 3اقتصاديهاي  يهمکارو سازمان توسعه و  2اُپک کشورهاي عضومجزا در کشورهاي منتخب 

درستی این فرضیه را مبنی بر اینکه بهبود  هدف این مطالعه این است کهبنابراین  پرداخته شود.

هاي استنادي و کند، با اتکا به دادهوضعیت آموزش به گسترش دموکراسی در جوامع کمک می

آید بر ست میاستفاده از روش تحلیل رگرسیونی آزمون کند. شواهدي که از این رهگذر به د

افزاید. آن میه پیامدهاي جانبی آموزش و اهمیت نادیده گرفته شده درك ما از ماهیت و گستر

اشاره به این نکته ضروري است که آنچه در این مطالعه از آموزش مد نظر قرار دارد، بیشتر 

سایر افتد) است و نوع رسمی آن (که تحت عنوان تحصیل در مدارس یا دانشگاهها اتفاق می

و  ها شرکتها، شقوق آن یعنی آموزش غیررسمی (مانند آموزش ضمن خدمت در سازمان

بنگاههاي اقتصادي) و آموزش محیطی (مانند آگاهی حاصل از مراودات اجتماعی یا در محیط 

گیرد. به بیان دیگر، انتظار این است که سطح تحصیالت مردم شغلی یا خانوادگی) را دربر نمی

سایر انواع آموزش قابلیت بیشتري در تأثیرگذاري بر ابعاد یک نظام دموکراتیک در مقایسه با 

  دارد زیرا ماهیت انواع آموزش از این حیث متفاوت است.

                                                             
1- Glaeser 
2- OPEC 
3- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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)، 2008( 1کالیمنت-)، کاستلو2007نتایج اغلب مطالعات از جمله گلیزر و همکاران (

ت بر تأثیر مثبت آموزش بر ) دالل2014( 3، کارشما و اُبردابرنیگ)2009( 2چونگ و گرادشتین

کنند که  روند و ادعا می ) از این هم فراتر می2007گلیزر و همکاران (دموکراسی دارد. 

اي در توضیح تفاوتهاي موجود در  تفاوتهاي موجود در تحصیل، نه تنها عامل علّی عمده

و  تتر، عاملی در توضیح تفاوتهاي نهادهاي سیاسی هم هس دموکراسی، بلکه به طور عام

   کنند. شواهدي دال بر این دیدگاه ارائه می

کشورهاي ه اقتصادي در زمرهاي  ياز آنجا که کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکار

در این پژوهش بنابراین  اندتوسعه یافته و کشورهاي عضو اُپک جزو کشورهاي در حال توسعه

-اي بررسی میرت مقایسهتأثیر آموزش بر دموکراسی در دو گروه کشورهاي یاد شده به صو

پیش رو با سایر پژوهشهاي مشابه است. در قسمت بعد مالحظه ه شود و این وجه تمایز مطالع

هایی از کشورها که بعضاً سنخیتی خواهد شد که بیشتر کارهاي تجربی مرتبط، بر اساس نمونه

ماهیت این اند در حالی که از لحاظ ساختار آموزشی و سیاسی با هم ندارند انجام گرفته

-راهاي است که نادیده انگاشتن تفاوتهاي بین جوامع، اطالعات اشتباه و گمموضوع به گونه

دهد. از این رو، به منظور اجتناب از این رویه و گذاران قرار میاي را در اختیار سیاستکننده

ط اي و شرایپیش رو کشورها از لحاظ منطقهه دست یافتن به رهنمودهاي بهتر، در مطالع

  شوند.اي از هم تفکیک میتوسعه

مطالعات تجربی مرور ساختار مقاله در ادامه به این صورت خواهد بود که پس از مقدمه به 

معرفی متغیرهاي تحقیق و برآورد الگوي اقتصادسنجی پرداخته شده به  سپس. شودپرداخته می

  شود.قاله ارائه میگیري مبندي و نتیجهها تفسیر خواهد داشت. در نهایت جمعو یافته

  تجربی هپیشین

 که دهدمی نشان ،1960- 1995زمانی  بازه در کشور 100اي روي ) در مطالعه1999( 4بارو

 انتخاباتی حقوق شاخص وسیله به که افزایش دموکراسی زندگی، استانداردهاي سطح بهبود با

 سرانه، درآمد با همگام به دموکراسی گرایش همچنین. است بینیپیش قابل گردد،می تعیین

  یابد.می افزایش زن، و مرد اولیه حقوق میان کمتر فاصله و ابتدایی تحصیالت

                                                             
1- Castelló-Climent 
2- Chong and Gradstein 
3- Cuaresma and Oberdabernig 
4- Barro 
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کشور طی  108آموزش و دموکراسی در ه اي رابط) در مقاله2005عجم اوغلو و همکاران (

را مورد کاوش قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق آنها بین آموزش و  1965-2000هاي سال

  اي وجود ندارد.بطهدموکراسی را

علی بین آموزش و دموکراسی طی دوره زمانی ه ) به بررسی رابط2007گلیزر و همکاران (

پرداختند. نتایج آن مطالعه نشان داد که تحصیالت تعامل با دیگران را افزایش  2000-1960

  شود.هاي اجتماعی و افزایش مشارکت سیاسی میدهد و موجب کاهش هزینهمی

توزیع آموزش و دموکراسی در ه ) در پژوهشی به بررسی رابط2008منت (کالی-کاستلو

که در اجرا  پژوهش او مؤید این بود هايیافتهپرداخت.  1965-2000هاي کشور طی سال 104

هاي تر است تا متوسط سالو پایداري دموکراسی، دسترسی حداکثر جمعیت به آموزش مهم

  تري است.ت عامل مهمتحصیل. به بیان دیگر برابري در تحصیال

-2005سالهاي ه کشور در فاصل 183هاي تابلویی ) با استفاده از داده2009( 1اشپیلیمبرگو

رابطه بین دموکراسی و آموزش در خارج از کشور را مورد بررسی قرار داد. نتایج به  1960

در کشور  دموکراسیه دهندارتقا اند،دست آمده نشان داد که افرادي که در خارج تحصیل کرده

  خود هستند با این شرط که تحصیل در کشورهاي دموکراتیک صورت گیرد. 

 85) به تحقیق در مورد رابطه علی بین آموزش و دموکراسی در 2009چونگ و گرادشتین (

 2هاي تابلویی و نمونه موج پیمایشیبا استفاده از داده 1994-2008هاي کشور در سال

  ه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار آموزش بر دموکراسی بود.هاي این مطالعپرداختند. یافته

) به بررسی تأثیر حمایتی آموزش و درآمد بر دموکراسی در برخی کشورهاي 2010( 3شفیق

اي مسلمان (اندونزي، اردن، پاکستان، لبنان و ترکیه) با استفاده از الگوي رگرسیون دو جمله

موزش متوسطه و آموزش عالی در کشورهاي اردن، پرداخت. نتایج به دست آمده نشان داد که آ

لبنان و پاکستان اثر حمایتی بر دموکراسی دارند. همچنین مشخص شد که در لبنان و ترکیه 

دهند. هاي درآمدي متوسط حمایت بیشتري از دموکراسی صورت میافراد متعلق به گروه

دموکراسی ان و حمایت از رآمد گروه ثروتمندبین دداري معنی افزون بر این، هیچ رابطه

  مشاهده نشد.

اجتماعی انتقال به  -) ساختار سنی و دیگر عوامل اقتصادي2014کارشما و اُبردابرنیگ (

مورد مطالعه قرار دادند.  1960-2011کشور طی دوره زمانی  84هاي دموکراتیک را در رژیم

در جهت کاهش نابرابري نتایج نشان داد که بهبود آموزش به ویژه در مقطع ابتدایی و سیاست

                                                             
1- Spilimbergo 
2- Sample by survey wave 
3- Shafiq 
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ها در پیشرفت تحصیلی، نقش مهمی به صورت کاتالیزور در فرآیند دموکراسی پایدار ایفا می

  کند.

 روش تحقیق، نمونه و متغیرها  

شواهد و آزمون فرضیه از روش تحلیل رگرسیونی با کاربردي ه در این تحقیق به منظور ارائ

شود. این روش امکان استفاده می –در طول زماندر سطح کشورها و  –هاي استنادي از داده

ه کند. دورعلّی میان متغیرها را فراهم میه انجام آزمون معناداري ضرایب و بررسی جهت رابط

گیرد. به دلیل فقدان آمار و اطالعات براي را دربر می 2010تا  1970زمانی مد نظر سالهاي 

کشور سازمان توسعه و  27ور (شامل کش 36برخی از کشورها، محدوده مقطعی تحقیق به 

) محدود شده است. همچنین از آنجا که 2کشور عضو اُپک 9و  1اقتصاديهاي  يهمکار

موجودند در نتیجه شروع  1970براي برخی از کشورها از سال  3آمارهاي جدول جهانی پِن

سیونی به الگوهاي رگره خواهد بود. متغیرهاي تشکیل دهند 1970دوره زمانی آمارها از سال 

ها (خاصه در مورد متغیرهاي مستقل)، در ذیل  سنجش و مبانی نظري گزینش آنه همراه نحو

  شوند.معرفی می

و  5شود که توسط مارشالاستفاده می 4. براي سنجش دموکراسی از معیار پالتیدموکراسی

ورت پالتی اوضاع دموکراسی در کشورها را به صه ) ارائه شده است. پروژ2011همکاران (

گیري کند. در این اندازههاي اخیر رصد کرده و گزارش میتا سال 1800ساالنه از سال 

(شامل قانون انتخاب رئیس  6مجریهه وضعیت دموکراسی، معیارهایی از قبیل: به کار گماشتن قو

(از لحاظ قواعد  7مجریهه مجریه)، استقالل قوه پذیري و آزادي در استقرار قومجریه، رقابته قو

(شامل:  8مجریه) و رقابت و اعتراضات سیاسیه هاي قوگیري یا محدودیتصمیمقواعد ت

گیرند. آنچه در این پذیري در مشارکت) مورد استفاده قرار میقوانین مشارکت و رقابت

هایی که ) وجود نهادها و رویه1رویکرد مد نظر قرار دارد، سه موضوع کلیدي است: (

و رهبران مختلف  ها سیاسته به بیان ترجیحاتشان دربار توانند از طریق آنهاشهروندان می

مدنی براي هاي  ي) تضمین آزاد3مجریه. (ه ) وجود قیود نهادینه شده بر قدرت قو2بپردازند. (

                                                             
یوزیلند، پرتغال، انگلیس، فرانسـه، لوگزامبـورگ، سـوئیس،    اند از: ژاپن، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، یونان، ناین کشورها عبارت -1

  سوئد، دانمارك، اتریش، هلند، آمریکا، استرالیا، فنالند، کانادا، بلژیک، ترکیه، اسرائیل، لهستان، مجارستان، شیلی، مکزیک، نروژ.
  ر.ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق، لیبی، الجزایر، اکوادو اند از:این کشورها عبارت -2

3- Penn World Table 
4- Polity 
5- Marshall 
6- executive recruitment 
7- independence of executive authority 
8- political competition and opposition 
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دموکراسی و استبداد است، هاي  یاز آنجا که هر کشوري ترکیبی از ویژگ 1شهروندان.ه هم

شود. شاخص تهیه می 10از صفر تا  شاخصی براي سطح دموکراسی و خودکامگی کشورها

شود. هر دو مفهوم اخیر پالتی به صورت تفاضل میزان امتیاز دموکراسی و استبداد تعریف می

+ بیانگر باالترین سطح 10شود به طوري که مقدار گیري میاندازه 10در بازه صفر تا 

خالص در کشورها به  دموکراسی و استبداد است. از این رو معیار پالتی شاخصی از دموکراسی

متغیر است. بر اساس این معیار، یک کشور در یک  +10تا  -10رود و مقدار آن از شمار می

شود اگر متغیر پالتی مثبت باشد. با این وصف، سال خاص به عنوان دموکراتیک تعریف می

  گر وضعیت بهتر دموکراسی خواهد بود.هرچه امتیاز پالتی بزرگتر باشد بیان

تحرك  فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعی از طریق 2ز دیدگاه هانتینگتون و نلسونا. آموزش

هاي انجامد. بدین معنا که کسب منزلتاجتماعی به گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی می

هاي اجتماعی باالتر در فرد احساس توانمندي و توانایی تأثیر گذاردن بر تصمیم گیري دستگاه

تواند مشوق مشارکت در کند و این عوامل در مجموع مییجاد میعمومی و اجتماعی را ا

هاي اجتماعی و امور سیاسی باشد. در این حالت منزلت اجتماعی باالتر و احساس فعالیت

هاي اجتماعی و سیاسی به توانایی و مؤثر بودن از نظر اجتماعی و سیاسی، مشوق مشارکت

اي منزلتی، سطح تحصیالت بیشترین تأثیر را بر متغیرهآید. طبق نظر آنها، از میان حساب می

مطالعات متعدد نشان ). 1388(سید امامی و عبداهللا،  مشارکت اجتماعی و سیاسی فرد دارد

یابد. افزایش می دهد که هر چه تحصیالت افراد باالتر رود، میزان مشارکت سیاسی آنها می

رود، میزان اثر بخشی سیاسی تر میسطح تحصیالت افراد باال نشان داد که هر چه 3رابرت دال

یابد. بدین ترتیب سطح تحصیالت به طور غیر مستقیم هم در مشارکت آنها نیز افزایش می

گذارد سیاسی مؤثر است. همچنین سطح تحصیالت در میزان دسترسی افراد به اطالعات اثر می

  ). 1391حاجیلو،  کند (گالبی وو این امر زمینه مساعدتري براي مشارکت سیاسی ایجاد می

توان براي آموزش محیطی که متفاوت از تحصیالت است نیز نقش البته در این ارتباط می

ه شود، دایرقائل شد. آموزش محیطی که در پرتو قرار گرفتن فرد در هر محیطی حاصل می

حکومت است را ه حقوق شهروندان که برعهده اطالعات او از مسائل مختلف به ویژه در زمین

دهد. در این صورت، هرچه یادگیري افراد در محیطهایی همچون خانه یا محل کار رش میگست

شود و در هاي دموکراتیک بیشتر میبیشتر باشد، خواست و تقاضاي جامعه براي استقرار بنیان

  دارد.نهایت حکومت را به تأمین این مطالبات وامی

                                                             
  ) مراجعه شود.Marshall and Jaggers, 2007براي آشنایی بیشتر با این شاخص و جزئیات آن به مارشال و جگرس ( -1

2- Huntington and Nelson 
3- Robert Dahl 
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کنند. به باور مل آموزش را تشریح میاي دیگر اهمیت عاعجم اوغلو و رابینسن نیز به شیوه

انسانی فرادستان، تمایل آنها به استفاده از زور علیه دموکراسی را ه آنها شدت باالتر سرمای

ه دهد چون مالیات گرفتن از سرمایدهد، به عالوه بار مالی دموکراسی را کاهش میکاهش می

و کانال، داللت دارند که با تر است. هر دفیزیکی یا زمین سخته انسانی نسبت به سرمای

شود. عالوه بر انسانی، احتمال پدید آمدن و تحکیم دموکراسی بیشتر میه اهمیت یافتن سرمای

متوسط ه توانیم تصور کنیم که طبقشود، میتر میانسانی مهمه این، همچنان که سرمای

عجم اوغلو و کند (احتمال وقوع دموکراسی بیشتر می که شودمندتر و پرشمارتر می ثروت

در فضاي دموکراتیک است.  1میانهه ). این ادعا مبتنی بر نقش رأي دهند451: 1390رابینسن، 

الف) نشان داد که هرچه آموزش به افراد کم درآمدتر جامعه گسترش یابد، رأي 1394مهربانی (

رآمد رأي شود. یعنی میان دتر میمیانه فقیرتر شده و در پی آن بازتوزیع درآمد گستردهه دهند

وقتی "ب). از این رو، 1394عکس وجود دارد (مهربانی، ه میانه و میزان بازتوزیع رابطه دهند

و وقتی  2بازتوزیعی کمتري داشتهه میانه عامل طبقه متوسط است، دموکراسی جنبه رأي دهند

شود. همچنان که از جنبه شود حتی بازتوزیع کمتر از قبل میمندتر میطبقه متوسط ثروت

برند و احتمال بقاي شود، اغنیا از تغییر رژیم نفع کمتري میزتوزیعی دموکراسی کاسته میبا

  ). 408: 1390(عجم اوغلو و رابینسن،  "شوددموکراسی بیشتر می

رود که آموزش تأثیر مثبتی بر دموکراسی داشته باشد. هرچند به نظر با این وصف، انتظار می

زمانی کوتاه ظاهر نشود و نیاز به گذر ه در طول یک دوررسد اثر آموزش به طور آنی یا می

آموزش ه زمان باشد تا بتواند وضعیت دموکراسی را متحول کند. به همین دلیل از متغیر باوقف

) نیز انجام دادند. به منظور استفاده 2005اوغلو و همکاران (استفاده خواهد شد؛ کاري که عجم

گیري متغیر آموزش یل به عنوان معیاري براي اندازهاز عامل آموزش، از تعداد سالهاي تحص

میان ه توان رابطهاي ارائه شده میشود. در مجموع با توجه به توضیحات و استداللاستفاده می

   نمایش داد. 1آموزش و دموکراسی را در قالب شکل 

                                                             
1- median voter 

 افزاید.به این دلیل که آموزش بر توانایی کسب درآمد افراد می -2



 135...           توسعه سازمان و اُپک منتخب کشورهاي در دموکراسی بر رسمی آموزش تأثیر 

  
  .نماي کلی مجاري اثرگذاري آموزش بر دموکراسی -1شکل 

 جمله از سرانه به عنوان یکی از ابعاد توسعه اقتصادي درآمد. هتولید ناخالص داخلی سران

طبق رود. کار می به کشور یک اقتصادي رفاه وضعیت براي سنجش که است معیارهایی ترینممه

گذار به دموکراسی به سطح توسعه اقتصادي و هزینه برقراري و حفظ برخی مطالعات تجربی، 

ا که با ارتقاي سطح تولید و افزایش درآمد سرانه رژیم دموکراتیک بستگی دارد. بدین معن

یابد. به عبارت دیگر، سطح توسعه اقتصادي تأثیر شایانی در دموکراسی دموکراسی نیز بهبود می

بر این اساس در مطالعات مختلف از تولید ناخالص داخلی  یا ساختار سیاسی جامعه دارد.

اسی استفاده شده است که از جمله آنها توضیحی در الگوسازي دموکر سرانه به عنوان متغیر

)، چونگ و گرادشتین 2005توان به مطالعات انجام شده توسط عجم اوغلو و همکاران (می

  ) اشاره کرد.2014کارشما و اُبردابرنیگ () و 2009(

تقویت و گسترش طبقۀ 

 متوسط

یکاهش بار مالی دموکراس  

افزایش آگاهی سیاسی و 

 اجتماعی تودة مردم

 افزایش مشارکت سیاسی

 افزایش تحرك اجتماعی

 کاهش هزینۀ توافقات سیاسی

افزایش کارآیی نظام سیاسی 

 مبتنی بر نمایندگی

گسترش قدرت و ادراك افراد 

 در مقابل حکمرانی

گسترش، تعمیق و 

 پایداري دموکراسی
 آموزش
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تحقق دموکراسی نیازمند خواست اجتماعی مردم جامعه است و چیزي نیست شهرنشینی. 

اي در جامعه تحمیل نمود. بر این اساس، آن بخشی از جمعیت که دغدغهکه از بیرون آن را بر 

اي خواهد بود در مورد تحوالت دموکراسی. از مورد ساختار سیاسی دارد، عامل تعیین کننده

تري برخوردارند، آنجا که شهرنشینان بیشتر در تعامل با دولتها هستند و از ارتباطات گسترده

رسد هرچه وسعت به نظر میبنابراین  اسی بسترسازي کنند وتوانند براي دموکربهتر می

  شود.جمعیت شهري بیشتر باشد، دموکراسی نیز با وضعیت بهتري همراه می

تواند عامل خود میه افراد در تغییر شرایط موجود سیاسی جامعه . میزان انگیزامید به زندگی

اي هم ی کمی دارند، چندان دغدغهسیاسی باشد. مردمی که امید به زندگه مهمی در تعیین آیند

سیاسی خود ندارند. طبق این استدالل  -براي مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت اقتصادي

رود امید به توان امید به زندگی را نیز از جمله عوامل مؤثر بر دموکراسی دانست. انتظار میمی

  زندگی باالتر به وضعیت بهتر دموکراسی بینجامد.

  هایافته

 زمانیه دور در متغیرهاه سال پنج میانگین و دستیابی به شواهد، از الگو ور برآوردبه منظ

 متغیرها بودن سیکلی مشکل حل و کاهش موضوع این شده است. دلیل در باال استفاده مذکور

یکبار  سال پنج هر براي صرفاً آمارها از برخی که آنجا از است. همچنین آمار نوسان در و

هاي آموزش) استفاده از این روش اجتناب ناپذیر ند آمار متوسط سالهستند (همان موجود

  است. 

  در گروه کشورهاي اُپک  فیشربررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون  -1 جدول

  متغیر
  آماره

  (احتمال)
  نتیجه

  دموکراسی
0978/21  

)049/0(  
  %5مانا در سطح 

  آموزش
9393/44  

)0004/0(  
  %1مانا در سطح 

  د ناخالص داخلی سرانهتولی
107/32  

)0214/0(  
  %5مانا در سطح 

  



 137...           توسعه سازمان و اُپک منتخب کشورهاي در دموکراسی بر رسمی آموزش تأثیر 

سازمان توسعه و در گروه کشورهاي  فیشربررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون  -2جدول 

  اقتصاديهاي  يهمکار

  نتیجه  (احتمال) آماره  متغیر

  دموکراسی
5703/16  

)049/0(  
  %5مانا در سطح 

  آموزش
708/151  

)0004/0(  
  %1ر سطح مانا د

  تولید ناخالص داخلی سرانه
107/32  

)0214/0(  
  %5مانا در سطح 

زیرا  به آزمون گذارده شود الگو متغیرهاي اصلی مانایی است الزم الگو، برآورد از پیش

 بروز مشکل باعث هاي تابلویی،داده چه و زمانی سري هايداده مورد در چه متغیرها نامانایی

 است، در سري زمانی مرسوم هايداده ارتباط با در آنچه خالف بر شود.می کاذب رگرسیون

1فولر -هاي دیکیآزمون از مانایی آزمون براي تواننمی تابلویی هايداده مورد
فولر  -دیکی و 

(طیبی و  شود آزمون متغیرها مانایی جمعی نحوي به است الزم بلکه جست، یافته بهره تعمیم

از آزمون فیشر استفاده شده است.  پایایی متغیرها، بررسی ورمنظ بهبنابراین  ).1387همکاران، 

 95متغیرها در سطح اطمینان  آورده شده است، 2و  1بر اساس نتایج مذکور که در جداول 

  احتمال ایجاد رگرسیون کاذب منتفی خواهد بود. بنابراین  درصد مانا بوده و

 تابلویی است هايداده در ینتخم مناسب هايروش از یکی 2یافته تعمیم گشتاورهاي روش

 دیگر، از طرف شود.وابسته در الگو لحاظ می متغیر پویاي تعدیل اثر روش که در اینطوري  به

 با تواندمی روش باشد، این داشته وجود توضیحی متغیرهاي بین درونزایی مشکل اگر

 معتبر بررسی منظور به این روش در نماید. برطرف را نقص این ابزاري متغیرهاي بکارگیري

 براي شود واستفاده می 3سارگان آزمون الگو از در شده تعریف ابزاري متغیرهاي بودن

. گیردمی قرار استفاده مورد 2توزیع  بر مبتنی ابزاري، آزمون متغیرهاي بودن معتبر تشخیص

 رفع براي شده تعریف ابزاري متغیرهاي صفر، فرضیه صورت رد در Jه آمار اساس بر

 ابزاري متغیرهاي از است الزم و نبوده معتبر داروقفه وابسته و متغیر ثابت اثر بین همبستگی

   4.شود استفاده همبستگی این براي رفع تريمناسب

                                                             
1- Dickey-Fuller 
2- Generalized Method of Moments 
3- Sargan Test 

  همراه با ارائۀ رگرسیونهاي تخمین زده شده، گزارش خواهد شد. Jمقادیر آمارة  -4
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براي بررسی صحت و یا عدم صحت فرضیه در این تحقیق از الگوي رگرسیونی به صورت 

  شود:ذیل استفاده می

)1(                          
     

   
, 0 1 , 1 2 , 1 3 ,
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تولید ناخالص  GDPPCنماد آموزش،  ED، 1شاخص دموکراسی DEM)، 1(ه در معادل

امید به زندگی است. البته به دلیل در نظر گرفتن یک  LEنرخ شهرنشینی و  URداخلی سرانه، 

به ترتیب  tو  iل و جمله اخال εشود.زمانی، از متغیر روند نیز در تخمین استفاده میه دور

  نشانگر کشور و سال مورد مشاهده است. 

اساسی در تخمین الگوي تحقیق وجود متغیر وابسته به صورت باوقفه در سمت ه مسأل

) به عنوان متغیر توضیحی است که موجب تورش تخمین الگو و ناسازگاري 1(ه راست معادل

بایست از روش الگو می آن خواهد شد. براي رفع این مسئله و تخمین صحیح ضرایب

باند براي الگوي پانل -) استفاده شود. این روش توسط آرالنوGMMگشتاورهاي تعمیم یافته (

پویا پیشنهاد شده که براي رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمالت اخالل، وقفه متغیرها 

تایج حاصل از ن 4و  3شوند. جداول به کار گرفته می GMMبه عنوان ابزار در تخمین زن 

از لحاظ آماري معنادار  Jه دهد. در تمام معادالت برآورد شده، آمارتخمین ضرایب را نشان می

بنابراین  دهد که فرضیه صفر مبنی بر معتبر بودن متغیرهاي ابزاري رد نشده ونیست و نشان می

ند الگو و متغیرهاي توضیحی ابزار مناسبی براي حذف اثرات همبستگی بین جمالت پسماه وقف

  متغیر وابسته یعنی دموکراسی هستند.

متغیر دموکراسی در هر دو گروه از کشورها ه دهد که وقف) نشان می1(ه نتایج تخمین معادل

دار بر دموکراسی است. متغیر آموزش جز در یک رگرسیون، اثري بر داراي اثر مثبت و معنی

- عه یافته قویاً تأثیر مثبت را نشان میدموکراسی در کشورهاي اُپک ندارد اما در کشورهاي توس

آگاهی  که خود مالزم باتحصیالت دهد. این نتیجه بدان معناست که در کشورهاي اخیرالذکر، 

و افراد  آیدبه شمار میاز عوامل افزایش انسجام و مشارکت اجتماعی است سیاسی و اجتماعی 

ه ضرورت وجود انسجام در جامعه داراي آگاهی و پایگاه اجتماعی باالتر، بیشتر از سایرین ب

د. این یافته مطابق با فرضیه دهن پی برده و بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را از خود بروز می

و استداللهاي نظري در حمایت از اثر مطلوب آموزش در ارتباط با استقرار و نفوذ دموکراسی 

که فضاي سیاسی حاکم بر شود در جوامع دارد. آموزش زمانی بر دموکراسی مؤثر واقع می

جامعه امکان آن را بدهد و گرنه در صورت بسته بودن فضاي سیاسی، سطوح باال یا پایین 

                                                             
) انجام شده است. دلیل ایـن اسـت کـه    2005به تبعیت از عجم اوغلو و همکاران ( 1 در نظر گرفتن دموکراسی با وقفه - 1

 دهد.فرآیند دموکراسی قابلیت خودتوضیحی دارد و در طول زمان تحوالت خود را شکل می
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تحصیالت مردم توفیقی حاصل نخواهد کرد زیرا جو سرکوب مانع از هرگونه جنبش اجتماعی 

دارد و به  شود. چنین چیزي تقریباً در تعداد بیشتري از کشورهاي اُپک مانند عربستان وجودمی

همین دلیل امتیاز مربوط به دموکراسی براي این جوامع بسیار کمتر از گروه کشورهاي توسعه 

زمانی مد ه ترین امتیاز را دارد و در کل دوریافته است به خصوص در مورد عربستان که پایین

شدن معنی اش اتفاق نیفتاده است. این موضوع به بینظر هیچ تغییري در وضعیت دموکراسی

  کند.اثر آموزش در کشورهاي اُپک کمک می

  دموکراسی در کشورهاي اُپک ه عوامل توضیح دهند -3 جدول

  متغیر توضیحی
  هارگرسیون

1  2  3  4  

  )1ه دموکراسی (باوقف

*35/0  

)3/11(  

*43/0  

)2/22(  

*42/0  

)7/20(  

*39/0  

)6/5(  

  )1ه آموزش (باوقف
56/0  

)5/1(  

**2/1  

)3/2(  

8/0  

)03/1(  

94/0  

)7/0(  

    تولید سرانه

**001/0 -  

)05/2-(  

***001/0-  

)8/1-(  

0002/0 -  

)08/0-(  

      شهرنشینی
03/0-  

)3/0-(  

29/0  

)6/0(  

        امید به زندگی
56/0-  

)65/0-(  

  روند زمان
18/0-  

)7/0-(  

**42/0-  

)1/2-(  

02/0-  

)03/0-(  

44/0  

)21/0(  

  J 5/7  29/3  17/3  98/2ه آمار

است. *، ** و *** به ترتیب گویاي  tه گر مقدار آماردر زیر ضرایب بیان نکته: اعداد داخل پرانتز

  % است.10% و 5%، 1معناداري ضریب در سطح احتمال 
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  اقتصادي هاي  يدموکراسی در کشورهاي سازمان توسعه و همکاره عوامل توضیح دهند -4 جدول

  متغیر توضیحی
  هارگرسیون

1  2  3  4  

  )1ه دموکراسی (باوقف

*33/0  

)7/64(  

*15/0  

)5/61(  

*19/0  

)9/12(  

*19/0  

)3/5(  

  )1ه آموزش (با وقف

*92/1  

)7/8(  

*14/2  

)4/16(  

*99/0  

)6/3(  

*15/1  

)6/3(  

    تولید سرانه

*004/0  

)9/160(  

*003/0  

)1/10(  

*003/0 

)5/4(  

      شهرنشینی

*48/0  

)9/12(  

*77/0  

)03/3(  

        امید به زندگی
72/0-  

)3/1-(  

  روند زمان

*1/1-  

)01/8-(  

*45/1-  

)7/17-(  

*2/1-  

)9/5-(  

**77/0- 

)1/2-(  

  J 4/16  9/17  3/14  6/10ه آمار

است. *، ** و *** به ترتیب گویاي  tه گر مقدار آمارنکته: اعداد داخل پرانتز در زیر ضرایب بیان

  % است.10% و 5%، 1معناداري ضریب در سطح احتمال 

در این مطالعه براي سنجش دموکراسی از آن استفاده  معیار پالتی کهه توجه به اجزاي سازند

سازد. در معیار پالتی بر امکان ابراز شده است، به خوبی تفاوت دو گروه کشورها را آشکار می

شود. چون در کشورهاي در حال عقاید و تعیین رهبران سیاسی یا اعتراض به آنها تأکید می

آموزش نیز چندان قوي ه اثر واقعی و بالقوه شاهدتوسعه چندان این بسترها مهیا نیست، امکان م

  یافته وجود دارد.نخواهد بود، برعکس آنچه در جوامع توسعه

دار بر دموکراسیِ کشورهاي سازمان توسعه تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی

تقریباً از  اقتصادي دارد اما این تأثیر براي کشورهاي منتخب اُپک منفی بوده وهاي  يو همکار

اي را شاید بتوان اینگونه تفسیر کرد که افزایش معنادار است. حصول چنین نتیجهلحاظ آماري 

تواند از طریق افزایش درآمد، آموزش، مشارکت، آگاهی سیاسی طبقه متوسط، تولید سرانه می

د. هاي خارجی موجب افزایش تقاضا براي دموکراسی و حمایت از آن شوتکثرگرایی یا تماس

یا بر عکس از طریق وابستگی نهاد دولت به درآمدهاي نفتی همانند آنچه در کشورهاي اُپک 
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جویی تشویق شده و منجر به فساد و هاي رانتها براي ورود به فعالیتمطرح است، دولت

دهد که با افزایش درآمدهاي  نتایج مطالعات تجربی نشان میشود. همچنین توسعه نیافتگی می

ها  پاسخگویی دولته عدم وابستگی دولت به مردم، روحی جز مالیات و یر منابع بهدولت از سا

گردد. در مقابل در  گردد و شکاف بین مردم و دولت ایجاد می بسیار تضعیف می به مردم

مانند آنچه در کشورهاي توسعه یافته  -کشورهایی که سهم مالیات در بودجه دولتی بیشتر است

هاي دموکراسی مترقی است و  تري با مردم دارند و شاخص باط نزدیکها ارت دولت -وجود دارد

  ت.شکاف بین دولت و مردم بسیار کم اس

دهد در کشورهاي عضو اُپک را تشکیل می 1درآمدهاي نفتی که بخشی از تولید سرانه ملی

گذارد. به عبارتی، گیري نهادهاي مدنی در کشورهاي صادرکننده نفت میتأثیر منفی بر شکل

 اختیار در درآمدها این و افزایش یابد نفت صادرکننده کشورهاي در نفتی نانچه درآمدهايچ

 در باید را ايفرضیه مرکزي چنین یابد. هستهسیر نزولی می ضریب دموکراسی باشد، دولتها

دولت  دموکراسی، تعمیق در جهت مانع یک عنوان کرد. به جستجو 2جورانت دولت مفهوم

منابع  و آفات مهمترین از یکی تواندجامعه، می مالی و مالیاتی منابع از شدن مستقل جو بارانت

 پاسخگو بودن دموکراسی، ارکان مهمترین از باشد. یکی آرمان این به رسیدن جهت ایجاد مشکل

 کند، مسلماًپرداخت می خود مالیات دولت به ايکه جامعه است. هنگامی ملت در برابر دولت

مالیاتی از سوي جامعه  که حکومتی کند. اماسؤال می خود از مسئولین تعملکرد دول مورد در

خود را پاسخگوي  در هیچ موردي است، درآمدهاي مالیاتی از و مستقل کنددریافت نمی

داند و این علتی شده تا شاخص دموکراسی روند مطلوبی نیازهاي متفاوت جامعه و مردم نمی

 سیاسی ایجاد توسعه امر در جدي مانع دولت، نفتی مدهايرا طی نکرده باشد. بر این اساس، درآ

سیاسی  - توان اذعان نمود که عملکرد اجتماعیبر این اساس، می ).1389کند (عسکري، می

جویانه و غیر تولیدي است که هاي رانتکشورهاي عضو اُپک نامطلوب و در جهت فعالیت

شود. با این همه، نه و دموکراسی میاین امر منجر به برقراري رابطه معکوس بین تولید سرا

تواند شرایط را تغییر دهد. ارتقاي سطح گونه جوامع میتعمیق کمی و کیفی آموزش در این

آموزش به بهبود نگرش مردم در ارتباط با نقششان در جامعه و لزوم مشارکت اقتصادي آنها در 

یابند که با تقبل رمیکند. افراد فرهیخته در پرتو آموزش دهمراهی با دولت کمک می

عملکرد دولت اثر بگذارند و جامعه را در حرکت به ه توانند بر نحوهاي اجتماعی می مسئولیت

  هایشان باشد، یاري نمایند.خواستهه سمت نظامی دموکراتیک که برآورده کننده و منعکس کنند

                                                             
که افزایش درآمد نقتی موجـب افـزایش   شایان ذکر است که افزایش تولید سرانه اُپک ناشی از فعالیت اقتصادي نیست بل -1

  درآمد سرانه گردیده است و طبیعی است مناسبات سیاسی اجتماعی رایج در این حالت وجود نخواهد داشت.
 
2- rentier state 
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رهاي توسعه در حالی که شهرنشینی در اعضاي اُپک اثري بر دموکراسی ندارد اما در کشو

ها مطابق انتظار است. در کشورهاي اُپک به دلیل شود. این یافتهیافته تأثیر مثبت آن مشاهده می

همان ساختار سیاسی که بعضاً خودکامه است، جمعیت شهري توانایی تأثیرگذاري بر نهاد 

زان قدرت را ندارند اما در جوامع توسعه یافته وضع بر عکس است و گسترش شهرنشینی بر می

افزاید. این موضوع نیز با آموزش درآمیخته است زیرا کامالً مبرهن تقاضا براي دموکراسی می

است که سطح آموزش در شهرها باالتر از روستاهاست. بنابراین حضور نسبتاً بیشتر افراد در 

هاي مردم افزاید و دولت را به تن دادن خواستهشهرها بر میزان مطالبات مردم از حکومت می

سازد. از این رو، گسترش آموزش در جامعه به خصوص در مناطق دورافتاده و مجبور می

انجامد و به تبع آن بر فشار جامعه بر حکومت در جهت تحقق روستایی به رشد شهرنشینی می

افزاید. آخرین متغیر امید به زندگی است که در هر دو گروه سازوکارهاي دموکراتیک می

  شود.توضیح تغییرات دموکراسی محسوب نمیکشورها عامل مهمی در 

  هاي سیاستیتوصیه

هاي ثروت مانند درآمد سرانه، معیارهاي صنعتی شدن همچون نسبت جمعیت میان شاخص

هاي توسعه اجتماعی مانند نرخ سواد، ثبت نام در مدارس شاغل در بخش کشاورزي و شاخص

کند که د. لیپست استدالل میو سطح شهرنشینی با ثبات دموکراتیک همبستگی وجود دار

ها شود و بهبود این شاخصتوسعه اقتصادي به امنیت اقتصادي بیشتر و آموزش بهتر منجر می

تر در مورد سیاست تر و تدریجیهاي پیچیدهگیري انتظارات بلندمدت و دیدگاهنیز به شکل

وارد بر قشرهاي  افزایش میزان فشار متقاطع«انجامد. ثروت و آموزش بیشتر همچنین با می

کاهد و آنان را کمتر مشخص میهاي  يپایینی که از شدت تعهد ایشان نسبت به ایدئولوژ

رابطه کند. به تقویت تکثرگرایی کمک می» سازدافراطی حمایتگر میهاي  يپذیراي ایدئولوژ

بین آموزش و دموکراسی در منابع مطالعاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است و در اغلب 

تواند  سطح باالي آموزش و کیفیت مناسب آموزشی میکه ین مطالعات مشخص شده است ا

زمینه را براي ارتقاي سطح دموکراسی فراهم کند و به دنبال آن زمینه را براي ارتقاي سطح 

هدف این مقاله  . به همین منظور،کند آگاهی مردم نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی آماده 

نفت و سازمان توسعه و ه ر دموکراسی در کشورهاي صادر کنندبررسی تأثیر آموزش ب

اقتصادي بود. آنچه انجام این تحقیق و تمایز قائل شدن بین دو گروه کشورها را هاي  يهمکار

کند عبارت است از فقدان همگونی ساختاري سیاسی و آموزشی بین کشورها، توجیه می

  ود. موضوعی که در سایر مطالعات توجهی به آن نشده ب
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دار بین آموزش و دموکراسی را قویاً در مثبت و معنیه نتایج حاصل از تخمین الگو، رابط

کند. بنابراین، با کشورهاي توسعه یافته و به طور ضعیف در کشورهاي در حال توسعه تأیید می

این مقاله مبنی بر این که آموزش باعث بهبود ه توان فرضیتوجه به نتایج به دست آمده می

شود را بیشتر در مورد جوامع توسعه یافته پذیرفت. یعنی آموزش از یک سو از کراسی میدمو

سطح درآمد و رفاه و در ه تواند ارتقا دهندطریق افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی می

افراد نسبت به  شودموجب می از طرف دیگرو  تر شدن جوامع شودنهایت موجب دموکراتیک

 جامعه توانند زمینه را براي اصالحات سیاسی و اجتماعی درب و  گشته هحقوق سیاسی خود آگا

  فراهم آورند. 

توان آموزش را به عنوان یک عامل بسترساز براي هاي این پژوهش، میبر اساس یافته

توان نتیجه گرفت که با افزایش سطح آموزش، افراد از میبنابراین  دموکراسی قلمداد نمود.

- شوند و در این راه تالش بیشتري مین مقاصد و اهدافشان برخوردار میتوان بیشتري در بیا

یابد. البته کنند. به عبارت دیگر، توان سازماندهی و برقراري ارتباط افراد با یکدیگر افزایش می

یابد که ساختار و فضاي سیاسی حاکم بر جامعه امکان اثرگذاري این امر در صورتی تحقق می

از این رو، در کشورهاي در حال توسعه چون چنین امکانی کمتر وجود  آموزش را فراهم کند.

آن همچنان ه توان به آموزش در بهبود دموکراسی امیدوار بود، هرچند اثر بالقودارد، نمی

- محفوظ است. جو سیاسی و شرایط حکمرانی در فعلیت بخشیدن به اثر آموزش بسیار تعیین

ورد کشورهاي در حال توسعه این است که بخش قابل قابل اشاره در مه کننده است. یک نکت

توجهی از دانشجویان آنها در خارج از وطن خود به خصوص در کشورهاي توسعه یافته 

کنند. اهمیت این موضوع در این است که سنجش وضعیت آموزش کشورها بر تحصیل می

شوند، چه بسا  اساس وضع داخلی آنهاست. از این رو اگر محصالن آنسوي مرزها نیز احصاء

شاهد اثر معنادار آموزش بر دموکراسی در کشورهاي در حال توسعه باشیم. در بدترین حالت، 

هاي دموکراتیک مناسبی براي تحقق آرمانه توان به محصالن در خارج به مثابه نیروي بالقومی

  کنند.در وطن نگریست. برخی شواهد پیشین نیز از این حدس حمایت می

گیران و سیاستگذران ریزان، تصمیمهاي زیر به برنامهایج پژوهش، توصیهبا توجه به نت

  شود:توسعه ارائه می

ها و دگرگونی ابزار اصلی تغییر نگرشبا توجه به این که نظام آموزشی از یک سو  -

تواند نقش مهمی در ساختارهاي اجتماعی و تعیین کننده الگوهاي سیاسی است و می

اي مربوط به مشارکت سیاسی داشته باشد و از سوي دیگر بین هگسترش و انتقال مهارت

ابعاد مختلف نهادهاي اجتماعی از جمله نهادهاي آموزشی و سیاسی ارتباط متقابلی 

وجود دارد، بدون تردید تغییر و تحول در نظام آموزشی و رشد و گسترش آن، به تغییر و 
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ر چنین شرایطی از طریق تحول و رشد و توسعه نهادهاي سیاسی منجر خواهد شد. د

-ها و خشونتتوان تعادل نظام اجتماعی را حفظ و از واکنشتوسعه نهادهاي سیاسی می

شک آموزش، بیه . بر این اساس، هزینه کردن در حوزهاي اجتماعی جلوگیري کرد

گذاري خواهد بود که بازدهی آن در قالب گسترش دموکراسی عاید عموم نوعی سرمایه

 شود.مردم جامعه می

التحصیالن دانشگاهی دست به جوامع در حال توسعه از یکسو با معضل بیکاري فارغ -

اند و از سوي دیگرف طبق شواهد به دست آمده آموزش یک عامل مؤثر بر گریبان

دموکراسی نیست، دست کم در مورد کشورهاي اُپک. ظاهراً باید رأي به معقول نبودن 

نیافته داد. اما در عین حال، تجربه و تاریخ  آموزش عالی در کشورهاي توسعهه توسع

ه نشان داده است که آموزش عالی نقشی محوري در ارتقاي معلومات شهروندان از جنب

بسیاري از تحرکات دموکراتیک در ه اي که نطفمسائل سیاسی و اجتماعی دارد به گونه

طح عالی با توان گفت که آموزش در سشود. از این رو میمحافل دانشگاهی بسته می

عوایدي براي جوامع توسعه نیافته همراه است و به همین دلیل توجه به آن ناموجه 

 نخواهد بود.

شواهد زیادي داللت بر این دارند که آزادي سیاسی (دموکراسی) در جوامعی که از نظر  -

 شود. اقتصاد بازار بادارند، به سختی برقرار می تري قرارپیشرفت اقتصادي در سطح پایین

ساز تکثر و تواند زمینهرفاه مالی با گسترش آموزش میو  محدود کردن قدرت دولت

 هاي دموکراسی باشند. به همین منظور براي نیل به رشد و توسعه سیاسی،تقویت بنیان

توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیش روي آنها باید در دستور کار 
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