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هدف این مقاله بررسی تأثیر نوع نظامهای آموزشی (متمرکز ،نیمهمتمرکز و
غیرمتمرکز) بر بازدهی آموزش��ی اس��ت .این تأثیر از دو جهت قابلتأمل است؛
نوع نظام آموزش��ی در هر کش��ور از یک س��و از طریق سطوح سهگانه توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی و از س��وی دیگر بهطور مس��تقیم بر بازدهی
آموزش��ی تأثیرگذار است .این پژوهش بر اساس روش تطبیقی کمی یا تحلیل
بینکش��وری انجام گرفته؛ كه در آن از دادههاي ثانويه  70كشور جهان ،در بین
سالهای  ،1999-2004استفاده شده است.
نتایج تحلیل رگرس��یونی نشان میدهند که توسعه اقتصادی با  ،0/27توسعه
سیاسی با  0/14و توسعه اجتماعی با  0/29بهطور مستقل متغیر وابسته (بازدهی
آموزشی) را تبیین میکنند .همچنین نوع نظام آموزشی با  0/38از طریق سطوح
سهگانه توسعه بر بازدهی آموزشی تأثیر معناداری دارد .نتایج حاصله از مدلسازی
معادله ساختاری نیز بیانگر تأثیر نوع نظام آموزشی و سطوح سهگانه توسعه بر
بازدهی آموزش��ی است .از بررسی مقایسهای نظامهای آموزشی هم این نتیجه
به دس��ت آمد که نظامهای آموزشی غیرمتمرکز ،نس��بت به نظامهای آموزشی
متمرکز و نیمهمتمرکز از بازدهی آموزشی باالتری برخوردارند.
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تعليم و تربيت از جمله پديدههاي اجتماعي است که همکاري بيدريغ آحاد جامعه را ايجاب
ميکند .هر انساني به عنوان يک فرد از جامعه امروز حق دارد که از تربيت مناسب و متناسب
با نيازهاي فردي و اجتماعي جامعهاي که در آن زندگي ميکند ،بهرهمند گردد .همچنین براي
توسعه همهجانبه نيازمند تربيت فراگيراني هستيم که خالق ،ژرفانديش ،جستجوگر ،پرسشگر
و  ...باشند .در این راستا شناخت روندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر جامعه به
منظور روشن ساختن چشماندازها و دورنماهای سیاستگذاری و آیندهنگری علمی الزامی است.
از نظر جامعهش��ناختي ،رابطه نظام آموزش��ی با توس��عه از آن جهت قابل بررسی است که
توسعه واقعیتی است فراهم آمده از مجموعه کنشهای عقالنی و منطقی افراد جامعه و در این
میان آموزش عامل بسیار مهمی است که به وسیله آن میتوان به عقالنی کردن اعمال و بهینه
کردن رفتار انسانها پرداخت و از دستاوردهای علمی و فرهنگی بشر در طول تاریخ استفاده کرد.
همچنین در این ارتباط باید به س��اختار آموزش��ی و نوع نظامهای آموزشی نیز توجه کرد ،نظام
آموزشی در هر کشور میتواند تأثیر قابلتوجهی بر بازدهی آموزشی آن کشور داشته باشد؛ چرا
که این نظامها با بهکارگیری برنامه ،اهداف ،اصول و سیاستهای آموزشی مختلف ،تأثیر متفاوتی
از خ��ود به جای میگذارند (چلبی .)1385 ،بدین ترتیب آموزش و پرورش مناس��ب مهمترین
عامل در رش��د و توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اس��ت (ماالسیس1367 ،؛ هاربیسون و
مایرز1964 ،؛ باررو 2000 ،و برین )2007 ،و س��طوح مختلف توس��عه نیز به نوبه خود منجر به
توسعه آموزش و پرورش میگردند (میردال1967 ،؛ ماالسیس 1367 ،و چلبی 1385 ،الف).
این مقاله در نظر دارد تا با اس��تفاده از دادههای ثانویه در س��طح جهانی و با بهرهگیری از
روش تطبیقی به تحلیل و مقایسه کمی نوع نظامهای آموزشی کشورهای جهان و تأثیر آن در
بازدهی آموزشی این کشورها بپردازد.
واکاوی ادبیات موضوع

ارتقای کیفیت آموزش هدف متعالی نظامهای آموزش��ی اس��ت .از یک طرف ،حساس��یت
امر آموزش و فرایندهای آموزش��ی توجه به بهبود کیفیت آموزش و در نهایت بهبود کارآیی و
اثربخشی سیستم آموزشی کشور را مورد تأکید قرار میدهد و از طرف دیگر ،هر جامعهای برای
رسیدن به توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،نیازمند آموزش و پرورش کارآمد است .یکی از
ابعاد کارآمدی نظام آموزشی در هر کشور برنامهریزی است ،که بسته به نوع نظامهای آموزشی،
شیوه برنامهریزی ،سیاست اداری و تعیین خطمشیها تغییر میکند.
در سالهای اخیر انجام تحقیقات علمی در زمینه نوع برنامهریزی و تصمیمگیری در سطوح
مختلف نظامهای آموزش��ی ،اطالعات ارزشمندی را برای تصمیمگیری در خصوص تعیین نظام
آموزشی مناسب فراهم میآورد .لذا کشورهای مختلف با توجه به اهداف و برنامههای آموزشی
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خود و دستیابی به توسعه همهجانبه و پایدار ،در جهت تمرکززدایی نظامهای قدیمی آموزشی
خود گامهای بلندی برداشتهاند.
شایان توجه است که «تمرکززدایی» 1به معنای انتقال قسمتی از اختیارات از سطوح باالی
س��ازمان به س��طوح اجرایی به منظور تسریع در تصمیمگیری ،ایجاد تنوع متناسب با شرایط و
الزامات صرفهجویی در امکانات و منابع است .به عبارت دیگر تمرکززدایی با تفویض اختیار 2رابطه
مس��تقیمی دارد .از دالیل تمرکززدایی در نظامهای آموزشی؛ پیچیدهتر شدن وظایف ،بزرگتر
شدن حوزه فعالیتها ،تنوع نیازها ،مشکالت اجتماعی و  ...است که با بزرگتر و پیچیدهتر شدن
نظامهای آموزشی ،برخی نظامهای آموزشی متمرکز دست به تمرکززدایی زدهاند .بدین صورت
که برخی اختیارات و تصمیمگیریها را به ردههای پایینتر تفویض کردهاند تا کارها با سرعت
و سهولت و کیفیت باالتری انجام شوند (یارمحمدیان و همکاران.)3 :1381 ،
در واق��ع تمرکززدای��ی از یک نظام آموزش��ی مفهومی گس��تردهتر از تفوی��ض اختیارات و
تصمیمگیریها دارد .این امر در یک نظام آموزش��ی موقعی مفید و مؤثر خواهد بود که فضای
مناسبی برای تغییرات ساختاری ،اعتقاد واقعی به تفویض اختیارات به مردم و با ارزش شمردن
و احترام به نظرات و ایدههای کارکنان آموزش��ی ،دانشآموزان و والدین ،اعتماد به تواناییها و
مهارتهای تخصصی در ا ُس��تانها و ایمان به اصل مش��ارکت مردم در کارها وجود داشته باشد
(شیرازی.)96 :1373 ،
از آنجا که نظام آموزش��ی اثر علّی بر توس��عه علمی جامعه دارد ،این تأثیر از طریق دخالت
«نوع نظام آموزشی» از حیث میزان تمرکز /عدم تمرکز بر بازدهی آموزشی ،قابل ردیابی است.
از این رو میتوان از س��ه نوع نظام آموزش��ی یاد کرد :نظامهای متمرکز ،نظامهای نیمهمتمرکز
و نظامهای غیرمتمرکز.
در نظام آموزشی متمرکز ،تمامی اختیارات مربوط به تدوین برنامهها و اهداف آموزشی در
دست نهاد آموزش و پرورش یک کشور قرار دارد .به گونهای که برنامههاي آموزشي براي تمام
مدارس يک کشور بهويژه در سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت مشابه و يکسان تهيه و تنظيم
ميشود و براي اجرا به مدارس ابالغ ميشود و مقتضیات اقلیمی ،اجتماعی و اقتصادی مناطق
مختلف نادیده گرفته میش��ود .ضمناً تحقیق و بررس��ی و تصمیمگیری درباره برنامهها و مواد
آموزشی ،روشهای تدریس و تألیف کتابهای درسی و حتی خطمشيهاي اجرايي و مقررات
اداري و آموزش��ي از مس��ائلی است که معموالً متخصصان مربوط در سازمانهای مرکزی کشور
آنها را به عهده دارند و در مناطق محلی کمتر میتوان به آن دسترسی پیدا کرد .بدین ترتیب
کتابها و مواد درسي به صورت متحدالشکلي براي هر درس در هر يک از مقاطع تحصيلي تهيه
و براي تمام مدارس کش��ور فرس��تاده ميشود .در حقيقت برنامهريزي در نظام متمرکز همواره
1. Decentralization
2. Delegation of Authority
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از سطوح باال شروع و براي اجرا به سطوح پايينتر ابالغ ميشود .در اين نظام مجريان حقيقي
برنامههاي آموزشي؛ يعني مديران ،معلمان و دانشآموزان دخالتي در جريان تصميمگيريهاي
مهم آموزشي و اداري ندارند و راه ارتباط و تبادل نظر بين برنامهريزان در سطح باالتر و مجريان
حقيقي برنامهها در سطوح پايينتر تقريباً مسدود است و امکان طرح مسائل و مشکالت اجرايي و
ارائه راهحلهاي مناسب و ممکن از طرف مجريان برنامههاي آموزشي بهخصوص از طرف معلمان
و دانشآموزان که از نزديک با مس��ائل و مش��کالت و همچنين نقاط قوت و ضعف برنامههاي
آموزشي آشنايي و درگيري مداوم دارند وجود ندارد.
امتحانات با نظارت مستقیم مقامات مرکزی برگزار میشود و در همه مناطق کشور نیروهای
ماه��ر و متخص��ص ب��رای این منظور به حد کافی وجود ندارد .در این نوع نظام آموزش��ی کلیه
اختیارات مالی در دست حکومت مرکزی است و بودجه استانها و شهرستانها را دولت مرکزی
تعیین ،تصویب و ابالغ میکند .استانها معموالً منبع درآمدی برای هزینههای خود جز اعتبارات
دولتی ندارند و ميزان آزادي عمل در برآوردن نيازهاي محلي و حل و فصل مسائل مالي و اداري
براي مجريان برنامههاي آموزشي در محل بسيار کم است ،از این جهت مجبورند که دستورات
مرکز را عیناً اجرا کنند.
در نظام آموزش��ی نیمهمتمرکز ،نهاد آموزشی دارای تمامی اختیارات آموزشی نیست ،بلکه
در م��واردی چون؛ محتوای مواد درس��ی ،برنامه تحصیلی و برنامه زمانی تدریس ،اس��تانها از
برخي اختیارات برخوردارند که مبتنی بر ش��رایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنان میباشد.
ب��ه عبارت دیگر در نظ��ام نیمهمتمرکز برخی مالکها به ص��ورت متمرکز و برخی مالکها به
صورت غیرمتمرکز انجام میشود .این نوع نظام آموزشی در کشورهائی دیده میشود که سعی
در تمرکززدایی آموزشی دارند و به همین منظور درصدند نحوه عملکردشان را به گونهای تغییر
دهند که هر چه بیشتر به سمت تمرکززدایی نظام آموزشی خود پیش روند.
و باالخره در نظام آموزشی غیرمتمرکز ،کليه تصميمات در پايينترين سطح يعني در سطح
کالس و مدرسه اتخاذ ميشود و در سطوح باالتر به تدريج تکميل ميشود ،به طوري که برنامه
آموزشي حاصله ،نتيجهای است از کل تصميمهايي که در هر سطح با توجه به نيازها ،شرايط و
امکانات موجود در آن سطح و در هماهنگي و ارتباط با نيازها و امکانات در سطوح ديگر گرفته
شده است .در نظام برنامهريزي غيرمتمرکز ارتباط به صورت دو طرفه و در تمام سطوح جريان
دارد و امکان ش��رکت گروههاي مختلف به خصوص مجريان برنامهها مانند مديران ،معلمان و
دانشآم��وزان در اخذ تصميمهاي مربوط به طرح و اجراي برنامههاي آموزش��ي براي مدارس
موجود اس��ت .در نظام برنامهريزي آموزشي غيرمتمرکز نظرات مسئوالن و مجريان برنامههاي
آموزش��ي بهخصوص در زمينه مس��ائل و مش��کالت اجرايي و کميت و کيفيت امکانات و مواد
آموزش��ي در سطح کالس و مدرس��ه اثرات قابلتوجهي در چگونگي تهيه و تنظيم برنامههاي
آموزش��ي به جاي ميگذارد و در حقيقت برنامه تهيه و تنظيم ش��ده منعکس کننده نظرات،
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راهحلها و پيشنهادهاي برنامهريزان و مجريان برنامههاي آموزشي است .به همين جهت امکان
توجه به مختصات ،نيازهاي محلي و شرايط و امکانات موجود در مناطق مختلف يک کشور يا
مدارس مختلف يک منطقه و يا شهر ،بيشتر از نظام برنامهريزي آموزشي متمرکز موجود است.
نکته قابلتوجه در این نظام این است که به تفاوتهاي فردي بهخصوص به ماهيت استعدادها،
عالئق و تواناييهاي يادگيرنده توجه کافي ميشود .در اين نظام يادگيرنده و ياددهنده ،طراحان
و مجريان اصلي و حقيقي يک برنامه آموزشياند و ناشران خصوصي با توجه به راهنمای برنامه
درسی 1که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است (این راهنما شامل فلسفه اهداف برنامه،
برنامه درس��ی ،بودجهبن��دي زماني براي تدريس موضوع ،مثاله��اي مربوط و ميزان يادگيري
قابل انتظار اس��ت ).اقدام به تهيه كتابهاي درس��ي ميكنند و ناحيههاي مختلف آموزش��ي،
متناس��ب با ذوق و عالقه و نيازهاي خود ،كتابهاي مناس��ب را انتخاب ميكنند و به مدارس
معرفي مينمايند .البته هر مدرسه و يا حتي هر معلم ميتواند به تنهایي كتاب مطلوب خود را
براي تدريس انتخاب كند .البته در نظام برنامهريزي آموزشي غيرمتمرکز به خاطر عدم تمرکز
احتياج بيش��تري به هماهنگي فعاليتهاي آموزش��ي در راه تحقق بخشيدن به هدفهاي کلي
جامعه موجود اس��ت ولي اين احتياج باعث نميش��ود که مدارس در راه رس��يدن به هر يک از
اين هدفها در قالبهاي مش��خص ،محدود و محصور ش��وند .بلکه به آنها اين امکان را ميدهد
که با توجه به ش��رايط ،امکانات و احتياجات محلي و امکانات و منابع مالي و انس��اني راه تحقق
بخشيدن به آن ،هدفها را خود انتخاب و دنبال کند.
چارچوب نظری

ب��ا توجه به ضرورت وجود پایههای نظري ،در این قس��مت ابت��دا به ذکر پارهای از نظریات
مطرح شده در زمینه رابطه نظام آموزشی با سطوح سهگانه توسعه و بازدهی آموزشی خواهیم
پرداخت و سپس تأثیر نوع نظام آموزشی بر بازدهی آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و
در نهایت مدل نظری ارائه خواهد شد.
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زمانی یک جامعه از نظر اقتصادی با الگوي مطلوب خود توس��عه مییابد که تحولی عمیق
و جدی در دانش علمی ،فنی و مهارتهای خود به وجود آورد و از جمله عوامل بسیار مهم در
ایجاد این تحول ،حاکم کردن روح علمی بر جامعه و به کارگیری توان جامعه در جهت تقویت
سرمایه انسانی و محور قرار دادن نظام آموزشی و تأکید بر کیفیت و سازگاری نظام آموزشی با
نیازهای توسعه اقتصادی است.
1. Curriculum Guide
2. Economic Development
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از ديدگاه يونسكو پرسش اساسي اين است كه كدام گونه از آموزش و پرورش براي توسعه
كل جامعه و به ويژه براي توس��عه اقتصادي مناس��ب است؟ «س��يمون كونتزس» برنده جايزه
نوبل س��ال  1971در رش��ته اقتصاد ،به پرسش فوق اینگونه پاس��خ داده است 90« :درصد از
توس��عه گذشته در كشورهاي صنعتي به دليل افزايش سرمايه نبوده است ،بلكه به سبب بهبود
در زمينههاي انس��اني :مهارت ،كارداني،مديريت و  ...بوده اس��ت .ظرفيتهاي انساني به عوض
سرمايه ،عامل نخست در فرايند توسعه اقتصادی بوده است بدین سان ،آموزش و پرورش باعث
ش��کوفایی اس��تعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی میگردد و افزایش کیفیت نیروی انسانی
موجب افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی میشود.
در این قسمت ابتدا تأثیر نوع نظام آموزشی بر توسعه اقتصادی و سپس تأثیر توسعه اقتصادی
بر بازدهی آموزشی مورد بحث و بررسی نظری قرار میگیرد:
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هرگونه رش��د و توس��عه اقتصادی ،چ��ه از نظر کمی و چه از نظر کیف��ی ،نیاز به آموزش و
نیروهای متخصص آموزش دیده دارد .از این منظر میتوان به جایگاه شایس��ته نظام آموزش��ی
در کش��ورهای مختلف پی برد .در حقیقت این نظام آموزش��ی مناسب است که با شکلدهی به
نگرشها ،جهتدهی و اصالح رفتار و ایجاد دانش و مهارت در انس��انها ،آنها را به س��رمایههای
انسانی تبدیل میکند.
بدی��ن ترتی��ب ،فراه��م آوردن دان��ش و مهارتهای مورد نی��از نیروی کار آت��ی ،یکی از
مس��تقیمترين و بدیهیترين راههایی اس��ت که نظام آموزش��ی میتواند به توس��عه اقتصادی
کمک کند .این دیدگاه ما را به نوعی از نظامهای آموزشی رهنمون میکند که از سیاستهای
غیرمتمرکز در امور برنامهریزی و آموزش��ی برخوردار اس��ت .در نظام آموزش��ی غیرمتمرکز،
امر برنامهریزی توس��ط معلمان ،دانشآموزان ،مدیران و والدین در س��طوح کالس ،مدرسه و
ش��هر صورت میگی��رد و آنها در انتخاب و اجرای فعالیته��ای یادگیری و یاددهی از آزادی
عمل زیادی برخوردارند .درصورتی که نگرش ما به آموزش و نیروی انس��انی نگرش کیفی و
توس��عهای باشد ،در چنین نظام آموزشی هر س��اعت آموزش مستقیماً به بهرهدهی و بازدهی
اقتصادی باالتر منجر میش��ود.
هرچه افراد مختلف به آموزش و پرورش و برنامههای کارآموزی متفاوتی نیاز پیدا میکنند
و هر چه مسئولیت تصمیمگیری در سلسله مراتب سازمان به سطوح پایینتر تفویض میگردد،
به همان نسبت هم فعالیتهای برنامهریزی کالن و متمرکز ناکافی به نظر میرسد  ...در چنین
نظامی برنامهریزیها باید در خدمت تصمیمگیرندگان سراسر نظام آموزشی باشد (ورسپور:1997 ،
 .)6این در حالی است که در برخی از ساختارهای آموزشی ،سیاست متمرکز و مدیریتهای از
باال به پایین ،مش��ارکت مجریان برنامههای آموزش��ی را مسدود ساخته است .در چنین نظامی
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برنامه درسی متمرکز اجازه نمیدهد به نیازهای فردی ،اقتضائات محلی و نزدیک شدن یادگیری
به زندگی فردی دانشآموزان و محیط یادگیری آنها توجه شود (زرافشان .)1383 ،بدین ترتیب
بخش عمدهای از س��رمایههای انسانی که نیروی محرکه توسعه اقتصادی است ،فرصت ظهور و
تبلور استعدادهایشان را پیدا نمیکنند و در پی آن در سطح کالن پیشرفت قابلتوجهی صورت
نمیگیرد .به همین منظور توجه به سیاستهایی چون؛گسترش بستر مشارکت مجریان برنامههای
آموزش��ی ،تمرکز بیش��تر بر نیازهای افراد و تفاوتهای فردی ،تمرکززدایی و تفویض اختیارات
آموزشی به نهادهای محلی و انعطافپذیری ضروری به نظر میرسد.
تأثیر توسعه اقتصادی بر بازدهی نظام آموزشی

به طورکلی دو عامل موجب میشود که توسعه اقتصادی باعث توسعه و گسترش آموزش و
پرورش شود .1 :زمانی که امکانات مادی یک جامعه افزایش یابد .2 .زمانی که توسعه اقتصادی
باال میرود ،تقس��یم کار فنی و اجتماعی میشود ،تخصص به وجود میآید و سیستم اقتصادی
و اجتماعی و به خصوص فنی محتاج یکس��ری مهارتها میگردد .بدین ترتیب در اثر توس��عه
اقتصادی ،مقتضیات سازمانی و فنی جامعه ایجاب میکند که آموزش و پرورش رشد پیدا کند
(البته در صورت وجود رابطه کارکردی) (چلبی 1385 ،الف).
بر این اس��اس بس��یاری از محققان بر این باورند که بین توس��عه اقتصادی یک کش��ور و
بازدهی آموزش��ی آن رابطه علی و معناداری وجود دارد؛ به نحوی که توس��عه اقتصادی باعث
توس��عه و گس��ترش کمی و تا حدودی کیفی نظام آموزشی میشود (چلبی 1385 ،الف؛ سلو،
1949؛ الوین1961 ،؛ هاربینس��ون و مایرز1964 ،؛ ش��ولتز1961 ،؛ بیکر و دنیسون1984 ،؛
س��یمون کوزنتس1971 ،؛ ویلر1980 ،؛ ماریس1982 ،؛ رابرت باررو2000 ،؛ لین 2003 ،و
برین داهلین.)2007 ،
رابطه نظام آموزشی و توسعه اجتماعی

1

نظام آموزش��ی کش��ور باید دارای ویژگیهای فراگیری متکی بر پرورش اندیش��ههای نو و
اجتماعی کردن انسانها باشد و وظیفه مدارس در جریان توسعه ،اجتماعی کردن انسانهاست.
انتشار مقالهای کوتاه توسط «مایکل سدلر» 2در سال  ،1900فصل جدیدی را بر روی مطالعات
آموزش و پرورش تطبیقی گشود .در این مقاله ،او آموزش و پرورش را زاده یک سری عوامل و
نیروهای اجتماعی و تاریخی قابل تشخیص میداند (الماسی.)1375 ،
در ط��ی چند دهه اخیر توس��عه اجتماعی روز به روز جای��گاه مهمتری را در مجموعه کلی
نظریهها و سیاس��تگذاری توس��عه به دست آورده ،به گونهای که توسعه اجتماعی یکی از ابعاد
1. Social Development
2. Michael E. Sadler
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اصلی پروس��ه توس��عه تلقی میگردد و بیانگر گسترش ش��بکه روابط اجتماعی بین کنشگران
اجتماعی میباشد.
اجتماع ملی (جامعهای) با افزایش ادغام (عمدتاً از طریق گس��ترش روابط انجمنی) ،بس��ط
اعتماد تعمیمیافته و تعریض افق هنجاری آحاد جامعه (به ویژه از طریق گسترش جامعه مدنی)
توسعه مییابد .با این توسعه ،نظم جامعه صبغه اجتماعی به خود میگیرد و در نتیجه ،طراوت
اجتماعی و صمیمیت ورای گروههای اولیه در فضای جامعه برای همگان کم و بیش محسوس
میش��ود و به همراه آن س��طح همکاری اجتماعی و میزان هم افزونی 1در جامعه ارتقا مییابد
(چلبی 1385 ،الف).
سدلر معتقد است آموزش و پرورش با جامعه و بنیادهای آن در ارتباط است و آموزش و پرورش
به همان اندازه که مخلوق نظامها و بنیادهای جامعه است ،خود نیز در ایجاد شرایط اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی جدید و دگرگونی نهادهای قدیمی جامعه نقش مؤثر دارد (الماسی.)61 :1375 ،
اكنون به بررس��ی نظری تأثیر نوع نظام آموزش��ی بر توسعه اجتماعی و سپس تأثیر توسعه
اجتماعی بر بازدهی آموزشی میپردازیم:
تأثیر نوع نظام آموزشی بر توسعه اجتماعی

افزايش روزافزون نياز به آموزش و درخواس��ت جامعه براي آن و همچنين تغيير و تحوالت
س��ريع در دنياي کنوني ،وجود يک نظام آموزش��ي پويا و خالق را براي همگامي با اين تغيير و
تحوالت حتي ايجاد تغييرات مطلوب ضروري ميسازد .بايد توجه داشت که دولتها ،امروزه به
تنهايي قادر به برآوردن و پاس��خگويي به نيازهاي آموزش��ي جامعه نيستند .بنابراين الزم است
که س��اختار نظامهاي آموزش��ي به سمت مشارکت هر چه بيشتر مردم و سازمانهاي محلي در
برنامههاي آموزشي و پرورشي سوق داده شوند .اين موضوع باعث معنا دادن به زندگي آنها و رشد
استعدادها و بروز توانمنديها ميگردد ،که این امر خود باعث ایجاد انجمنهای داوطلبانه و در
پی آن بسط روابط انجمنی خواهد شد .همانگونه که ایکدا ذکر میکند؛ انجمنهای داوطلبانه
منابع نخستین برای اعتماد اجتماعیاند (ولبیک و پر ،)32-35 :2002 ،بهطوري كه همه انواع
انجمنهاي داوطلبانه ،گروههاي اجتماعي ،سازمانهای خصوصی و نشستهای چهره به چهره
به تقويت ش��بكههاي مدني متراكم و وس��يع كمك ميكند و بدين طريق پيوندهاي اجتماعي
و اعتماد اجتماعي تقويت ميگردد و به تبع آن كنشهاي همكاريجويانه در مس��ائل و عالئق
عمومي افزايش مييابد (نارایان 21 :2001 ،و چلبی.)252 :1375 ،
اين امر عملي نخواهد ش��د مگر آنکه س��ازمانهاي آموزش��ي در جهت ايجاد و تحقق نظام
آموزشي غیرمتمرکز و نيمهمتمرکز تالش کنند .بنابراين ،به افراد مبتکر ،خالق و بالنده نيازمند
است تا بتوانند نظام آموزشي را همراه با اين تغييرات هدايت کنند .براي رسيدن به اين هدف
1. Synergy
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س��هيم کردن افراد در امور سازمانهاي آموزشي که باعث هماهنگي بيشتر برنامهها با نيازهاي
افراد جامعه و رشد و شکوفايي اين افراد شود ،اجتنابناپذير است.
تأثیر توسعه اجتماعی بر بازدهی آموزشی

در واقع توسعه اجتماع ملی با افزایش روابط اجتماعی ،اعتماد تعمیمیافته و روابط انجمنی
همراه اس��ت و اینها خود میتواند موجبات توس��عه علمی را فراهم س��ازد (چلبی .)1375 ،با
افزایش حجم روابط اجتماعی ،اعتماد تعمیمیافته و گس��ترش روابط انجمنی ،توسعه اجتماعی
نیز افزایش مییابد .توس��عه اجتماعی در پی خود ش��کلگیری هویتهای اجتماعی ،دلبستگی
عاطفی و هنجارها و انتظارات اجتماعی مناس��ب را به نظام آموزش و پرورش و مدرس��ه منتقل
میکند .البته شایان توجه است که افزایش روابط اجتماعی و عضویت انجمنی ،تأثیر مستقیمی
بر غنیس��ازی کنشهای فردی دارد .شکلگیری هویتهای جمعی ،افزایش دلبستگی عاطفی،
ایجاد هنجارها و انتظارات اجتماعی مناسب به همراه غنی شدن کنشهای افراد ،بهبود کیفیت
آموزشی و در نهایت افزایش بازدهی آموزشی را به دنبال دارد.
رابطه نظام آموزشی و توسعه سیاسی

1

توجه به نقش نظامهای آموزشی در بروز تحوالت سیاسی و اجتماعی از قدیماالیام تاکنون
در زمره مس��ائلی بوده که ذهن نظریهپردازان علوم سیاس��ی و تربیت را به خود مشغول داشته
است .بروز هرگونه تحول سیاسی در یک جامعه مستلزم فراهم آوردن مقدماتی است که تدارک
آن مقدمات و مؤلفهها را میتوان از آموزش و پرورش آن جامعه انتظار داش��ت .تحول سیاس��ی
ماهیتاً مشتمل بر ویژگیهایی است که پدیدآوری آن ویژگیها از جمله رسالتهای نظام آموزشی
است (سجادی.)1 :1379 ،
2
به اعتقاد فگرلیند و ساها ( )1989آموزش و پرورش به عنوان حافظ نظام سیاسی و عامل مؤثر
در توسعه سیاسی ،دارای سه کارکرد اساسی است )1 :عامل اصلی جامعهپذیری سیاسی 3نوجوانان
و جوانان در فرهنگ سیاسی ملی )2 ،عامل مؤثر در انتخاب و تربیت نخبگان سیاسی و  )3عامل
اصلی در انسجام سیاسی و آگاهی سیاسی ملی (به نقل از شارعپور .)302 :1387 ،در همین راستا
محققین��ی چون؛ کارنوی و لوین ()1367؛ توم��ا ()1369؛ هابرماس ()1982؛ دانیل لرنر ()1985؛
لیپست ( )1960و کیل پاتریک ( )1930به تقدم نظام آموزشی بر سیاست و توسعه سیاسی معتقدند.
به نظر آنها سیاس��ت و یا تصمیمگیریهای حکومتی و سیاس��ی جزئی از مجموعه تعلیم و تربیت
محسوب میشوند و تعلیم و تربیت را پایه دموکراسی و توسعه سیاسی کشورها میدانند.
1. Political Development
2. Fagerlind & Saha

 .3جامعهپذیری سیاسی ( )Political Socializationفرایندی است که بر اساس آن جامعه گرایشها ،نگرشها،
دانشها و معیارهای سیاسی خود را از نسلی به نسلی دیگر منتقل میکند.
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در این بخش ابتدا تأثیر نوع نظام آموزشی بر توسعه سیاسی و سپس تأثیر توسعه سیاسی
بر بازدهی آموزشی قابلتوجه است:
تأثیر نوع نظام آموزشی بر توسعه سیاسی

112

نظام آموزش��ی ابزار اصلی تغییر نگرشها و دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تعیین کننده
الگوهای سیاس��ی جدید اس��ت و میتواند نقش مهمی در گسترش و انتقال مهارتهای مربوط
به مشارکت سیاسی داشته باشد (کلمن1990 ،و آلموند و وربا .)1975 ،به نظر طرفداران تقدم
نظام آموزشی بر توسعه سیاسی ،اینکه آموزش و پرورش چه نوع باشد و دنبال چه چیزی باشد،
میتوان��د ن��وع حکومت و سیاس��ت را تعیین کند .اگر نظام تربیت��ی مبتنی بر احترام به حقوق
فردی ،رش��د تفاوتهای فردی ،سازماندهی برنامههای مربوط به توسعه و تحول موجود انسانی
و کمک به انضباط فردی و جمعی و  ...باشد ،چنین نظام تربیتی خود به خود به نظام سیاسی
دموکراتیک تبدیل خواهد شد( 1سجادی.)2 :1379 ،
امروزه شاهد حرکتي عمومي براي دموکراتيک کردن تمام برنامهها و ساختارهاي اجتماعي و
انساني با رعايت محدوديتها و ويژگيهاي فرهنگي جوامع هستيم و ايجاد یک نظام دموکراتیک
نيازمند مردمي اس��ت که بينش و نگرش مردم س��االرانه را تمرين و تجربه کرده باش��ند .اين
موضوع امکانپذير نيس��ت مگر آنکه از نهادهاي آموزش��ي آغاز شوند و فرزندان هنگامي که در
ارتباط با مس��ائلي مانند مدرس��همحوري ،شهردار مدرس��ه ،تعيين شوراهاي آموزشي و  ...قرار
ميگيرند ،رأي دادن و رأي گرفتن را آموخته و نظراتي مخالف نظر خود را تجربه ميکنند و به
طور کلي اخالق و رفتار دموکراتيک را ميآموزند .عالوه بر آن از ابتدا دانشآموز در سرنوشت
خويش ش��ريک ميش��ود .همچنين اگر روش آموزش را در مدرسه با توجه به عالقه و انگيزه و
مجموع نظرات دانشآموزان پياده کنيم ،نتيجه بهتري دربرخواهد داشت .چون در اين صورت
دانشآموزان بيشتر احساس مسئوليت ميکنند ،در ضمن بستر مناسبي براي گسترش روابط
دموکراتيک و مردمساالرانه آحاد جامعه ايجاد ميشود که تبلور آن در حيات سياسي جامعه و
نوع حکومت و روابط سياسي جامعه خواهد بود .این امر نیز تحقق پیدا نمیکند مگر با وجود
یک نظام آموزش��ی غیرمتمرکز.
بنابراین نظام آموزشی غیرمتمرکز تأمین کننده مهارتها و فرصتهایی است که وجود آنها
برای مشارکت سیاسی و وجود دموکراسی الزم است .مدرسه مسئول آموزش و انتقال ارزشهایی
نظیر حرمت نهادن به دیگران ،احترام به حقیقت ،عدالت و شأن انسانی است تا بتواند وجود خود
 .1باید توجه داشت که نظام دموکراتیک ،متناسب با نوع فرهنگ غالب در جوامع مختلف ،اشکال متفاوتی
خواهد داشت .در جامعه ما نیز دموكراسي ،در هیئت مردمساالری دینی ظاهر میشود ،به گونهای که مبانی
و آموزههای دینی ،چارچوبها و ضوابطی را برای تحقق مردمساالری فراهم میکنند و در نتیجه واژههای
دموکراس��ی ،نظام دموکراتیک ،آزادی ،حق ش��هروندی و غیره که در این متن به کار رفته ،با ملحوظ داشتن
این چارچوب در جامعه ما معنا ميشود.
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را توجیه نموده و بقای جامعه را تضمین کند .یادگیری این ارزشها در مدرسه محدود و منحصر
به برنامههای تعلیمات اجتماعی و مدنی نیست .دانشآموزان این ارزشها را از سازمان مدرسه،
نحوه تدریس ،نحوه اداره مدرس��ه و فضای اجتماعی آن فرا میگیرند (شارعپور.)321 :1387 ،
همچنین فضای کالس و درس عامل مهمی در رش��د و گس��ترش آموزش سیاسی دموکراتیک
اس��ت ،چرا که بحث آزاد و مش��ارکت را تقویت میکند و با س��طح باالی آگاهی دانشآموزان و
حمایت بیشتر آنان از ارزشهای دموکراتیک ارتباط مستقیم دارد ،که این امر در نظام برنامهریزی
غیرمتمرکز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
تأثیر توسعه سیاسی بر بازدهی نظام آموزشی

در س��الهای اخیر همواره یک س��ؤال اصلی ذهن نظریهپردازان علوم سیاسی و آموزشی را
به خود مش��غول داش��ته است؛ اینکه تا چه اندازه نظام سیاسی ،آموزش و پرورش را تحت تأثیر
و کنترل دارد؟
از دیدگاه چلبی آموزش ،بسط سیاست و دولتهاست و نظام سیاسی تنها اجازه تغییراتی
را به نظام آموزشی میدهد که خود مایل است .بنابراین سیستم سیاسی جامعه سعی میکند
در جهت منافع و ارزشهای خودش (به خصوص ارزشهای محوری) نظام آموزش و پرورش را
راهبري كند (چلبی 1385 ،الف) .همچنین توسعه سياسي از عوامل (حداقل تسهیل کننده)
مؤثر بر توس��عه علمی و آموزش��ی ،آس��ایش و امنیت (به ویژه امنیت فکری) و خودمختاری
فردی و ايجاد فرصتهای حمایتی از س��وی قدرت فائقه سیاس��ی در جامعه اس��ت .در واقع
توسعه سیاسی چیزی جز افزایش نسبی خودمختاری افراد در حوزههای مختلف جامعه نیست.
افزایش نس��بی خودمختاری برای ش��هروندان مترادف با به رسمیت شناختن حقوق سیاسی
(مثل حق آزادی فکر ،حق آزادی بیان و  )...آحاد ش��هروندان جامعه و تضمین این حقوق و
تأمین امنیت آنان اس��ت (چلبی.)1375 ،
بدینسان میتوان اظهار داشت توسعه سیاسی یک جامعه تأثیر مستقیمی بر نظام آموزشی
آن جامعه دارد ،بهطوری که تأثیر جهتگیریها و معیارهای سیاسی ،بر اهداف ،سیاستگذاریها
و محتوای آموزشی هر نظام آموزشی موجب تفاوت در بازدهی آموزشی هر نظام میگردد و از
طرف دیگر نظام سیاسی با ایجاد امنیت روانی و افزایش استقالل فردی شهروندان زمینه بروز
و شکوفایی استعدادها را فراهم میکند.
تأثیر نوع نظام آموزشی بر بازدهی آموزشی

تمایل نظامهای آموزشی به سیاستهای متمرکز یا غیرمتمرکز آموزشی ـ به لحاظ مدیریت
آموزشی ،توزیع برنامههای درسی ،برنامهریزی آموزشی و سیاستگذاری ـ تأثیر قابلتوجهی بر
بازدهی آنها دارد ،به گونهای که این تمرکززدایی از نظامهای آموزشی که به منظور بهبود بازدهی
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آموزش��ی و ارتقای اس��تانداردهای آموزشی صورت میگیرد ،بازدهی آموزشی کشورهای جهان
را به گونهای متمایز از هم تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین خصلتهایی چون؛ میزان تمرکز
و استانداردهای گزینشی ،زمان تفکیک و میزان تفکیک و تخصصی شدن نظامهای آموزشی و
مالکهای گزینش افراد آموزشدیده در نظامهای آموزشی میتواند موجبات افزایش بازدهی و
کیفیت آموزشی را فراهم کند (چلبی 1385 ،الف).
به طور کلی با توجه به مطالب ذکر ش��ده در بحث نوع نظامهای آموزش��ی ،این نکته حائز
اهمیت است که در جوامع معاصر به خصوص در جوامع صنعتی ،نظامهای آموزشی غیرمتمرکز
چند کارکرد اصلی را در جهت افزایش بازدهی آموزشی انجام میدهند:
 .1سعی میکنند کودکان را از حیث استعداد و قابلیتهای استعدادی گزینش کنند.
 .2برای افراد با استعدادهای مختلف ،آموزش مناسب ارائه میدهند.
 .3فضای بحث آزاد و مشارکت دانشآموزان در کالس درس را تقویت میکنند و
 .4افراد آموزشدیده و مجرب را به طور مستقیم و غیرمستقیم به نقشهای شغلی در جامعه
تخصیص میدهند (چلبی 1385 ،الف).
مدل تحلیلی تحقیق
توسعه اقتصادی
نوع نظام آموزشی

بازدهی آموزشی

توسعه اجتماعی
توسعه سیاسی
نمودار  :1مدل تحلیلی تحقیق

روش تحقیق

پژوه��ش حاض��ر که از نوع تبیینی اس��ت ،در مق��ام آزمون مدعا یا مقابل��ه فرضیات نظری
ب��ا واقعیتهای��ی که این فرضیات بر آنه��ا داللت دارند از «روش تطبیق��ی کمی» 1یا «تحلیل
بینکشوری» 2استفاده کرده است .واحد تحلیل «کشور» ،سطح تحلیل «جهان» و واحد مشاهده
«کشور /سال»می باشد .این طرح تحقیق «مقطعی» 3بوده و در بین سالهای ،1999-20044
1. Quantitative Comparative Method
2. Cross – National Analysis
3. Cross-Sectional

 .4با توجه به س��طح دسترس��ی و وجود داده برای تمامی متغیرهای تحقیق در  70کشور مورد بررسی ،این
دوره زمانی انتخاب شده است.
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بر اساس دادههای کمی کشورها انجام گرفته و تکنیک گردآوری دادهها ،تحلیل ثانویه است.
ر این تحقیق اس��تراتژی تمامش��ماری (نمونه در دسترس) مدنظر قرار گرفت؛ با علم به این
مطلب که محدودیتهای عملی در وجود و دس��تیابی به دادههای مناس��ب برای کلیه متغیرها
در برخی از جوامع ،خواه ناخواه تعداد کشورهای تحت مطالعه را تقلیل خواهد داد .واقعیت این
است که در کلیه تحقیقات بینکشوری ،حجم نمونه مآالً توسط وجود دادههای قابل دستیابی
از متغیرهای مورد مطالعه ،محدود و تعیین میش��ود .به همین دلیل یک مش��کل مش��ترک و
عمومی در این دس��ته از تحقیقات ،کمبود داده برای کلیه متغیرها در تمامی کش��ورها در کل
دوره زمانی مورد بررس��ی اس��ت (راگین1987 ،؛ کوهن1987 ،؛ آلسینا و پروتی1996 ،؛ روشه
مای��ر و اس��تفانز1997 ،؛ رافالوویچ 1999 ،و هرکن��راس2002 ،؛ به نقل از طالبان .)1389 ،در
مجم��وع ب��ه دلیل فقدان دادههای الزم برای برخی کش��ورها در محدوده زمانی 1999-2004
میالدی ،تعداد نمونه تحقیق به  70کشور محدود گردید.
1

فرضیات تحقیق

ب��ا توج��ه به منابع اخ��ذ و صورتبندی فرضيه در علم (تئوريها ،تحقيقات و مش��اهدات و
تجارب ش��خصي محقق) ،فرضيههاي تحقيق حاضر عمدتاً براساس نظريهها و تحقيقات تجربيِ
ل نظريِ تنظيم شده ،صورتبندی شدهاند:
مرور شده و نيز مد 
 .1نوع نظام آموزش��ی از طریق سطوح سهگانه توسعه (توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و
توسعه سیاسی) بر بازدهی آموزشی تأثیرگذار است.
 .1-1نوع نظام آموزش��ی از طریق توس��عه اقتصادی (سرانه تولید ناخالص ملی) بر بازدهی
آموزشی تأثیرگذار است.
 .1-2نوع نظام آموزش��ی از طریق توس��عه اجتماعی (روابط اجتماع��ی ،اعتماد اجتماعی و
عضویت انجمنی) بر بازدهی آموزشی تأثیرگذار است.
 .1-3نوع نظام آموزشی از طریق توسعه سیاسی (دموکراسی) بر بازدهی آموزشی تأثیرگذار
است.
 .2بین نوع نظام آموزش��ی و بازدهی آموزشی (بازدهی باال و پایین) رابطه معناداری وجود
دارد.
 .3بازدهی آموزشی در نظامهای آموزشی (متمرکز ،نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز) متفاوت است
و نظامهای غیرمتمرکز نسبت به سایر نظامهای آموزشی بازدهی بیشتری دارند.
 .1دادهها از منابع زیر گردآوری شدهاند:

World bank (Education Database & World Development Indicators), Unesco (Data Center), OECD
)(Statistics), World values survey, Freedomhouse (Analysis/ Freedom in the World
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بازده�ي آموزش�ي :ب��راي ارزيابي بازدهی آموزش��ی ش��اخصهايی چ��ون :ارزیابیهای
بینالملل��ی دانشآم��وزان ،تعداد محقق��ان ،رقابتهای بینالمللی ،ن��رخ عدم تکرار و نرخ
ترک تحصیل در نظرگرفته ش��د هاند ،که نش��ان دهنده بازدهی آموزشی در هر کشور تلقی
میگردن��د.
 -1ارزيابيه�اي بينالمللي دانشآموزان :برنامه ارزیابی بینالمللی دانشآموزان ( ،1)PISAیک
ارزیابی بینالمللی اس��تاندارد ش��ده است که توسط کشورهای ش��رکت کننده طراحی شده و
برای افراد  15ساله اجرا میشود .این ارزیابی بینالمللی در دورههای سه ساله انجام میشود.
در همه دورههای این ارزیابی بینالمللی از دانشآموزان ،س��ه حوزه خواندن ،س��واد ریاضی و
2
سواد علمی گنجانده شده است .روش مورد استفاده در این ارزیابی ،آزمونهای مداد و کاغذی
اس��ت به گونهای که گویههای این آزمونها ترکیبی از گویهها و س��ؤاالت چندگزینهایاند که
مبتنی بر شرایط واقعی زندگی پاسخگویان تنظیم شدهاند (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
اروپا.)2003 ،3
 -2تع�داد محقق�ان :4محقق��ان ،افراد حرفهای در ادراک و ایجاد دان��ش ،تولیدات ،فرایندها،
روشها و نظامهای جدیدی محس��وب میشوند که مستقیماً در مدیریت پروژهها درگیرند .آنها
ش��امل محققانی میش��وند که هم در تحقیقات نظامی و هم غیرنظامی در دولت ،دانشگاهها و
سازمانهای تحقیقاتی مشغول فعالیتاند (بانک جهانی.)2003 ،
 -3رقابته�ای بینالملل�ی :رقابتهای بینالمللی که با تعداد ثبت اختراعات و اكتش��افات در
هر کشور مشخص میشود .ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرایندهایی را دربرمیگیرد که
شامل جنبههای تکنیکی یا عملکرد جدید باشد .خانواده ثبت اختراع ،5به عنوان مجموعهای از
اختراعات ثبت شده در کشورهای مختلف برای حمایت از اختراع تعریف میشود .خانوادههای
ثبت اختراع س��هگانه ،6مجموعهای از اختراعات ثبت شده در سه دفتر اصلی ثبت اختراع؛ دفتر
ثبت اختراع اروپا ( ،7)EPOدفتر ثبت اختراع ژاپن ( 8)JPOو دفتر ثبت اختراع و عالمت تجاری
آمریکا ( 9)USPTOمیباشد (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا.)2004 ،
)1. Program for International Student Assessment (PISA
2. Pencil – and – Paper Tests
)3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
4. Researcher
5. A Patent Family
6. Triadic Patent Families
7. European Patent Office
8. Japan Patent Office
9. United States Patent and Trademark Office
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 -4نرخ تكرار :1نرخ تکرار عبارت اس��ت از یک گروه ثبت نام ش��ده در پایهای مش��خص در
س��ال تحصیلی جاری ،کسانی که در همان پایه درسال تحصیلی آینده درس میخوانند .هدف
از بررس��ی این شاخص ،س��نجش تعداد دانشآموزانی است که یک پایه را تکرار میکنند ،نرخ
تکرار یکی از ش��اخصهای کلیدی برای تحلیل دانشآموزانی اس��ت که از یک پایه به پایه دیگر
بدون دوره آموزشی میروند (یونسکو 2004 ،و بانک جهانی.)2003 ،
 -5نرخ ترك تحصيل :2نرخ ترک تحصیل ،درصدی از آن گروه از دانشآموزانی اس��ت که در
اولین پایه آموزش��ی ثبتنام کردهاند ،دانشآموزانی که برای رس��یدن به آخرین پایه آموزش��ی
امیدی نداش��تند ،که بدین گونه محاسبه شده است %100 :منهای نرخ باقیمانده برای آخرین
پایه از آموزش (یونسکو.)2004 ،
از آنجا که معرفهای متغیر وابسته (بازدهی آموزشی) به هنگام تحلیل دادهها دارای واحدهای
اندازهگی��ری مختل��ف بودند ،قابل جمع نبودند ،لذا ابتدا نمره اس��تاندارد ( )Zهر معرف را تهیه
نم��وده و در مرحله بع��د به دلیل آنکه تعدادی از این نمرههای اس��تاندارد به صورت نمرههای
منفی و یا اعشاری درآمده بودند ،نمره استاندارد را در یک عدد ثابت ( )10ضرب و حاصل آن
را با عدد ثابت دیگری ( )50جمع کرده و نمره  Tهر معرف به دست آمد .الزم به ذکر است که
به دلیل همجهت نمودن نمرهها ،معرف نرخ تکرار به نرخ عدم تکرار تبدیل ش��د ،لذا کش��ورها
بر مبنای نرخ عدم تکرار در نظام آموزشیش��ان مورد مقایس��ه قرار گرفتند .در نهایت به منظور
ساختن شاخص بازدهی آموزشی ،معرفهای فوق را با یکدیگر ترکیب نمودیم و برای سنجش
پایایی این شاخص ،آلفای کرونباخ آنها محاسبه گردید و معادل  0/93شد.
ب) متغیرهای مستقل

 -1نوع نظام آموزشی :منظور از نوع نظام آموزشی در این مطالعه؛ نظامهای متمرکز (با کد،)1
نیمهمتمرکز (با کد )2و غیرمتمرکز (با کد )3آموزش��ی اس��ت ،که تعریف آنها در بخش واکاوی
ادبیات موضوع تحقیق ذکر ش��ده اس��ت (برگرفته از اطالعات ارائه شده در سایت شورای عالی
انقالب فرهنگی ،در مورد سیاستها و اهداف نظامهای آموزشی کشورهای جهان ،آبان )1386
 -2توسعه اقتصادی :از آنجا که شاخص سرانه تولید ناخالص ملی ( ،3)GDPرایجترين شاخص
سنجش میزان توسعه اقتصادی در مطالعات تطبیقی محسوب میشود ،در این تحقیق نیز شاخص
س��رانه تولید ناخالص ملی (بر مبنای برابری قدرت خرید) 4به منظور سنجش توسعه اقتصادی
کشورها مدنظر قرار گرفت .بانک جهانی این شاخص را بدینگونه تعریف میکند که؛ سرانه تولید
1. Repetition rate
)2. Drop – Out Rate (%
3. Gross Domestic Product

 .4برای کنترل مش��کل تأثیر نرخ ارزهای متفاوت در مقایس��ه بینکشوری ،از دادههای سرانه تولید ناخالص
ملی بر مبنای برابری قدرت خرید استفاده شد.

117

راهبرد فرهنگ  /شماره هفتم  /پاييز 1388

118

ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خرید ( ،1)PPPتولید ناخالص ملی اس��ت که به دالرهای
بینالمللی نسبت به نرخهای برابری قدرت خرید تبدیل شده است (بانک جهانی.)2003 ،
 -3توس�عه اجتماعی :توس��عه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توس��عه و بیانگر گسترش
شبکه روابط اجتماعی بین کنشگران اجتماعی میباشد .در این پژوهش متغیر توسعه اجتماعی،
ترکیبی اس��ت از ش��اخصهای «روابط اجتماعي»« ،اعتماد اجتماعي» و «عضويت انجمني»
(ب��ا آلف��ای کرونباخ  .)0/79متغی��ر روابط اجتماعی با معرفهایی چون :اهمیت دوس��تان در
زندگ��ی ،رابطه با مردم در همس��ایگی ،رابطه با مردم در منطق��ه ،رابطه با هموطن و رابطه با
هر انس��انی سنجیده میشود .در ادامه به منظور سنجش اعتماد اجتماعی ،اعتماد تعمیمیافته
مدنظ��ر قرار گرفت ،ک��ه با معرفهایی چون :اعتماد به مردم ،اعتم��اد به تلویزیون ،اعتماد به
مطبوع��ات ،اعتماد به دولت ،اعتماد به احزاب سیاس��ی ،اعتماد ب��ه خدمات مدنی ،اعتماد به
پارلمان و اعتماد به پلیس سنجیده میشود .همچنین عضویت انجمنی معرفهایی نظیر تعلق
به س��ازمانهای مذهبی ،تعلق به فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،آموزش��ی و موسیقی ،تعلق به
اتحادیههای کارگری ،تعلق به احزاب سیاس��ی ،تعلق به فعالیتهای سیاس��ی منطقهای ،تعلق
به انجمنهای حرفهای ،تعلق به گروههای ورزش��ی و س��رگرمی را ش��امل میشود (پیمایش
ارزشهای جهانی.)2004 ،
 -4توسعه سیاسی :بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان میدهد که اکثر پژوهشگران
ال میزان دموکراسی (مردمساالری) را معادل سطح توسعه سیاسی میدانند .در مقاله حاضر
عم ً
نیز «دموکراس��ی» به عنوان ش��اخص سنجش توسعه سیاس��ی در نظرگرفته شده است .لذا به
منظور سنجش عملیاتی دموکراسی از متغیرهای زیر استفاده کردهایم:
«حقوق سیاسی» ،2که با معرفهایی چون؛ مشارکت سیاسی و عملکرد دولت مورد سنجش
قرارگرفته اس��ت« ،آزادیهای مدنی» 3که شامل معرفهایی نظیر؛ آزادی بیان و عقیده ،حقوق
س��ازمانی و انجمنی ،نقش قانون و خودمختاری ش��خصی و حقوق فردی میش��ود و همچنین
«آزادی مطبوعات»( 4با آلفای کرونباخ  )0/97به عنوان معرفهای ش��اخص توس��عه سیاس��ی
انتخاب شدند (خانه آزادی 2004 ،و .)2002
یافتههای تحقیق
نتایج توصیفی متغیر وابسته

در این بخش ابتدا نیمرخی از میانگین متغیر وابس��ته (بازدهی نظام آموزش��ی) در مناطق
1. Purchasing Power Parity
2. Political Rights
3. Civil Liberties
4. Press Freedom

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي :مطالعه ...

مختلف جهان ارائه میش��ود ،1این مناطق شامل تمامی کشورهای جهان است که یونسکو آنها
را در هفت منطقه تقسیم بندی کرده است.
جدول  :1نیمرخی از میانگین شاخصهای بازدهی آموزشی در مناطق مختلف جهان

2345678

شاخصهای بازدهی نظام آموزشی

2

51/57

46/98

46/01

49/50

55/43

3

41/57

41/72

41/57

39/81

43/20

41/53

41/53

41/53

46/66

36/40

5

45/96

45/86

46/17

46/08

49/00

6

43/61

49/03

46/94

52/18

46/32

7

49/87

49/60

49/18

52/67

51/51

8

51/20

49/79

52/44

52/80

51/95

48/55

48/75

48/70

50/60

50/31

منطقه

ارزیابیهای
بینالمللی از
دانشآموزان

رقابتهای
بینالمللی

تعداد محققان

نرخ ترک
تحصیل

نرخ عدم تکرار

آسیای شرقی

آسیای جنوبی

کشورهای عربی

4

کشورهای افریقایی

کشورهای امریکایی
کشورهای اروپایی
کشورهای OECD

کل جهان

√ منابع گردآوری دادهها؛ بانک جهانی ،یونسکو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا است.
√ مقادیر شاخصهای فوق در پژوهش حاضر محاسبه شده است.

 .1برای امکانپذیر ساختن مقایسه نمرات متغیرهای تحقیق و سهولت در گزارش این نمرات ،همه شاخصها
در این مقاله با استفاده از فرمول زیر به مقیاس صفر تا  100انتقال یافتهاند:
X - X min
×100
Xmax - X min

=Xnew

 :Xنمره متغیر در مقیاس قبلی
		
 :Sنمره متغیر در مقیاس جدید
 :minکمترین نمره متغیر در مقیاس قبلی  :maxبیشترین نمره متغیر در مقیاس قبلی
صورت کس��ر ،تفاضل نمره متغیر و مقدار کمینه و مخرج کس��ر ،تفاضل مقادیر بیشینه و کمینه متغیر است.
بر اساس این تغییر مقیاس ،کمترین نمرهای که هر متغیر به خود اختصاص میدهد صفر و بیشترین مقدار
 100شود (چلبی و جنادله.)147 :1386 ،
 .2کشورهای آسیای شرقی :کره جنوبی ،چین ،اندونزی ،ویتنام ،فیلیپین ،سنگاپور.
 .3کشورهای آسیای جنوبی :بنگالدش ،هند ،ایران ،پاکستان.
 .4کشورهای عربی :اردن ،مراکش ،مصر ،عراق ،عربستان ،الجزیره.
 .5کشورهای آفریقایی :آفریقای جنوبی ،مالتا ،نیجریه ،زیمباوه ،اوگاندا ،تانزانیا.
 .6کشورهای امریکایی :ونزوئال ،پورتوریکو ،پرو ،آرژانتین ،مکزیک ،شیلی.
 .7کشورهای اروپایی :لهستان ،اسلواکی ،اسلونی ،بلغارستان ،رومانی ،ترکیه ،اکراین ،روسیه ،آلبانی ،مولداوی،
بالروس ،کرواس��ی ،جمهوری چک ،استونی ،یونان ،مجارستان ،قرقیزستان ،التویا ،لیتوانی ،مقدونیه ،سربیا
و مونتنگرو ،بوسنی و هرزگوین.
 .8کش��ورهای  :OECDآلمان ،فرانسه ،انگلس��تان ،هلند ،سوئد ،ایتالیا ،کانادا ،آمریکا ،استرالیا ،اسپانیا ،ژاپن،
فنالند ،ایرلند شمالی ،پرتغال ،لوکزامبورگ ،ایسلند ،دانمارک ،ایرلند ،بلژیک.
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نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه

در تحلیل رگرسیون چندگانه حاضر که از روش ( Enterورود همه زيرمجموعهها) استفاده
شده است ،ضریب تعیین( )R2برابر با  0/27و ضريب تعيين تعدیلشده برابر با  0/24ميباشد و
بیانگر این مطلب است که تقریباً  24درصد از واریانس و تغیيرات بازدهی نظام آموزشی توسط
متغیرهای موجود در معادله تبیین میشود.
در این بخش ابتدا واریانس یا تغییرات متغیر وابسته (بازدهی آموزشی) از طریق ترکیب خطی
و مش��ارکت نسبی سطوح سهگانه توسعه (توسعه سیاسی ،توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی)
مورد تبیین قرار گرفت و جدول ش��ماره ( )2حاکی از آن اس��ت که توس��عه اقتصادی با ،0/27
توسعه سیاسی با  0/14و توسعه اجتماعی با  0/29سهمی را در تبیین بازدهی آموزشی داشتهاند.
جدول : 2آمارههاي مربوط به متغيرهاي مستقل مدل رگرسيوني

9

ضرایب استاندارد نشده

120

B

ضرایب

خطای انحراف استاندارد شدهB
استاندارد

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

127/692

47/125

توسعه اقتصادی

0/191

0/000

0/274

توسعه اجتماعی

0/167

0/087

0/286

توسعه سیاسی

0/704

1/108

0/141

 = 0/70خطای استاندارد  = 0/24ضریب تعیین تعدیل شده

10

T

سطح معناداری

2/710

0/009

2/147

0/034

1/817

0/041

0/948

0/0611

 = 0/27ضریب تعیین

11

در مرحله بعد متغیر«نوع نظام آموزشی» را وارد مدل رگرسیونی کردیم و یافتهها نشان داد
که با ورود این متغیر و تأثیر زیادی که بر متغیر وابسته دارد ( ،)0/38متغیرهای مستقل دیگر به
واسطه متغیر نوع نظام آموزشی روی بازدهی آموزشی تأثیر میگذارند ،لذا تأثیر این سه متغیر
بر بازدهی آموزشی کاهش معناداری پیدا میکند؛ در واقع هیچ یک تأثیر معنادار نشان ندادهاند.
بررسی رابطه نوع نظام آموزشی با بازدهی آموزشی

به منظور بررس��ی فرضی��ه دوم تحقیق مبنی بر «رابطه میان نظامهای آموزش��ی متمرکز،
نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز با میزان بازدهی آموزش��ی» (برمبنای میانگینی که از متغیر بازدهی

 .9اگر مقدار خطای استاندارد در گزارش تحلیل رگرسیون تا میزان  0/02بیشتر از  0/05باشد ،و آن متغیر
مستقل در تحقیق برای محقق دارای اهمیت زیادی باشد و با حذف آن متغیر نتایج تحقیق تحت تأثیر قرار
بگیرد ،میتوان با تسامح ازاین میزان خطا چشمپوشی کرد (بابایی.)1383 ،
10. R2 Adjusted
11. R2

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي :مطالعه ...

آموزش��ی گرفته ش��د ،آن را به دو صورت بازدهی آموزشی باال و پایین تبدیل نمودهایم ،)1یک
جدول دو بعدی تنظیم گردید:2
جدول  :3رابطه نوع نظامهای آموزشی با بازدهی آموزشی (باال و پایین)
نوع نظامهای آموزشی

متمرکز

بازدهی آموزشی
کل

نیمهمتمرکز

غیرمتمرکز

پایین
0
16
باال
14
10
14
26
(معنادار) X2= 3/759 p= 0/011
(معنادار) Ø = 0/599 p= 0/011

0
10
10

کل

16
34
50

نتای��ج به دس��ت آمده از آزمون همخوان��ی مجذور کای ،از وجود رابط��ه معنادار میان نوع
نظامهای آموزشی و بازدهی آموزشی خبر میدهد و با توجه به مقدار ضریب فای کرامر 3مقدار
این رابطه نسبتاً قوی گزارش میشود .بدینسان فرضیه دوم تحقیق مورد قبول واقع میگردد.
همچنین یافتههای جدول ش��ماره  3نیز بیانگر آن اس��ت که تمام��ی نظامهای نیمهمتمرکز و
غیرمتمرکز آموزشی مورد مطالعه در این پژوهش دارای بازدهی آموزشی باال میباشند ،این در
حالی اس��ت که  %61کش��ورهایی که دارای نظام آموزشی متمرکز هستند ،از بازدهی آموزشی
پایین��ی برخوردارن��د .این نتیجه از آن جهت میتواند مورد توجه و تأمل قرار گیرد که بیش��تر
کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی از این نوع نظام آموزشی برخوردارند.
در ادامه براي بررس��ي فرضیه سوم تحقیق دال بر «تفاوت نوع نظامهای آموزشی در میزان
بازدهی آموزش��ی» ،از آزمون  4Fبرای مقایس��ه میانگین بازدهی آموزش��ی در میان نظامهای
آموزشی سود جسته شده است.
جدول  :4تحليل واريانس رابطه نوع نظامهای آموزشی با بازدهی آموزشی

نوع نظام

حجم نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

F

سطح معناداری

متمرکز

26

224/8798

56/296

3/759

0/039

نیمهمتمرکز

14

271/6400

29/528

غیرمتمرکز

10

278/4827

22/782

 .1به کشورهایی که میانگینی پایینتر از میانگین گرفته شده داشتند کد ( )1و کشورهایی که دارای میانگین
باالتر بودند کد ( )2داده شد.
 .2با توجه به دسترسی محققان به شیوه برنامهریزی ،سیاستهای اداری و خطمشیهای نظامهای آموزشی
کشورهای مورد مطالعه ،تعداد نظامهای آموزشی مورد بررسی در این بخش به  50نمونه کاهش یافت.
 .3ضریب فای کرامر میزان همخوانی متغیرهای مقولهای را نشان میدهد.
 .4با استفاده از این آزمون ،تفاوت و اختالف میان میانگینها و یکسانی در متغیر وابسته مورد بررسی قرار
میگیرد.
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یافتههای این جدول ،همس��و با فرضیه تحقیق نشان میدهد که فرضیه ( Hoفرض برابری
واریانسها) ،با توجه به س��طح معناداری ( )0/039در آزمون  Fرد میش��ود و به لحاظ آماری
تفاوت معناداری میان نظامهای آموزش��ی (نظامهای متمرک��ز ،نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز) در
بازدهی آموزش��ی وجود دارد و بیشترین میزان بازدهی آموزشی مربوط به کشورهایی است که
دارای نظام غیرمتمرکز آموزشیاند (با میانگین .)278/4827
اكنون به منظور ارزیابی مقایسهای میانگینها برای تعیین علت معناداری  Fاز میان روشهای
مقایسه پس از تجربه چندگانه میانگینها ،از روش شفه 1استفاده کردیم:
جدول :5آزمون پس از تجربه شفه

مقایسه انواع نظام آموزشی تفاوت میانگین سطح معناداری
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نتیجه مقایسهها

متمرکز  -غیرمتمرکز

-53/602

0/004

متمرکز < غیرمتمرکز

متمرکز  -نیمهمتمرکز

46/760

0/113

نیمهمتمرکز = متمرکز

نیمهمتمرکز  -غیرمتمرکز

-6/842

0/039

نیمهمتمرکز< غیرمتمرکز

نتایج آزمون شفه بیانگر آن است که معناداري  ،Fمربوط به تفاوت میانگین بازدهی آموزشی
نظام غیرمتمرکز ،از یک طرف با نظام متمرکز ( )P=0/004و از طرف دیگر با نظام نیمهمتمرکز
( )P=0/039بوده است که در راستای پیشبینی فرضیه تحقیق است و نشان میدهد نظامهای
آموزش��ی غیرمتمرکز به طور معناداری بازدهی آموزش��ی بیش��تري دارند .همچنین همانطور
که مش��اهده میگردد ،بین میانگین بازدهی آموزش��ی نظامهای نیمهمتمرکز و متمرکز ،تفاوت
معناداری وجود ندارد و هر دو نسبت به نظام غیرمتمرکز از بازدهی آموزشی کمتری برخوردارند.
مدلسازی معادله ساختاری

2

«مدل معادله ساختاری» معموالً ترکیبی از «مدل اندازهگیری» 3و «مدل ساختاری» 4است.
بر مبنای مدل اندازهگیری ،محقق روابط بین متغیرهای پنهان 5و متغیرهای مشاهده شده 6را به
صورت تحلیل عاملی نشان میدهد و بر پایه مدل ساختاری مجموعهای از روابط بین متغیرهای

 :Scheffe .1این روش به دلیل سادگی ،کاربرد در گروههای نمونه با حجم نابرابر ،نامناسب بودن برای هر
نوع مقایس��ه با ترکیبهای مختلف از میانگینها و عدم حساسیت نسبت به انحراف از مفروضههای نرمال
بودن و همگونی واریانس ،عمومیت بیشتری دارد (هومن.)380 :1370 ،
)2. Structural Equation Modeling (SEM
3. Measurement Model
4. Structural Model
5. Latent Variables
6. Observed Variables
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پنهان (درونزا و برونزا) 1به صورت تحلیل مسیر مشخص میشود (قاسمی.)1388 ،
برای محاسبه ضرایب مسیر از جمله اثرهای علی کلی و مستقیم از نرمافزار لیزرل 2استفاده
شد؛ به عبارت دیگر ،الگوی نظری با رعایت اولویت تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل و از طریق
برآوردهای نرمافزار لیزرل در قالب تحلیل مس��یر برازش ش��ده است .در مدل زیر ،شاخصهای
برازش 3ساختار نظری عنوان شده با دادههای مشاهده شده  70کشور جهان ( )n=70حاکی از
برازش نسبتاً خوب مدل عنوان شده با دادههای مشاهدهپذیر است.
نوع نظام آموزشی

0/75

توسعه اجتماعی
0/47

0/33

0/84

0/50

توسعه سیاسی
0/11

0/17 0/49

توسعه اقتصادی

0/85

عضویتانجمنی روابط اجتماعی اعتماد اجتماعی

0/63

0/80

0/21

دموکراسی
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توليد ناخالص ملي

بازدهی آموزشی
0/20
نالمللی
ارزیابیهای بی 

ثبت اختراعات

0/65

0/29
تعداد محققان

0/28

0/38
نرخ ترک تحصیل

نرخ عدم تکرار

Chi-Square=18/01 df=59 P-value=1/00000 RMSEA= 0/000
نمودار :2ضرایب مسیر الگوی ساختاری بازدهی آموزشی

« .1متغیر برونزا»( )Exogenous Variablesیا متغیر مس��تقل پنهان ،متغیری اس��ت که در نمودار هیچ پیکان
یک س��ویهای به س��مت آن نشانه نرفته باشد و «متغیر درونزا» )Variables Endogenous( ،یا متغیر وابسته
پنهان ،متغیری اس��ت که حداقل یک پیکان یکس��ویه به سمت آن نشانه رفته باشد (بابایی .)1384 ،به طور
مثال در این مدل لیزرل ما یک متغیر پنهان برونزا (نوع نظام آموزشی) و چهار متغیر پنهان درونزا (توسعه
سیاسی ،توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و بازدهی آموزشی) داریم.
2. Lisrel 8/50

 .3ش��اخصهای برازش مدل ،گاه به نام ش��اخصهای نیکویی برازش (چرا که زیاد بودن برازش ،نشانهای
از حمایت قوی دادهها از مدل نظری تفس��یر میش��ود) و گاه به نام شاخصهای بدی برازش (چرا که زیاد
بودن برازش ،نش��انهای از حمایت ضعیف دادهها از مدل نظری تلقی میگردد) خوانده میش��وند (قاسمی،
ال شاخص ( RMSEAريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد) یک شاخص بدی برازش
 .)130 :1389مث ً
محسوب میگردد.
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جدول :6مقادیر شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخصهای برازش مدل

مقدار

وضع برازش

0/000

مناسب

0/78

کمی نامناسب

0/86

کمی نامناسب

0/96

بسیارمناسب

5

0/98

بسیارمناسب

6

0/99

بسیارمناسب

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

1

شاخص نیکویی برازش اصالح شده )(AGFI

2

شاخص نیکویی برازش)(GFI

3

شاخص برازش هنجار شده )(NFI

4

شاخص برازش تطبیقی )(CFI
شاخص برازش افزایشی )(IFI
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همانطور که مش��اهده میش��ود مدل لیزرل حاضر 7بیانگر اثرات مس��تقیم و غیرمستقیم
1. RMSEA: Root Mean Squared Error of Approximation

از شاخصهای مهم در ارزیابی نیکویی برازش مدل محسوب میگردد و فقدان برازش مدل را در مقايسه
با يك مدل اش��باع ش��ده برآورد ميكند .این ش��اخص (که مبتنی بر  Chi-Squareاست) باید کوچکتر از
 0/05یا  0/08باشد (چلبی 1385 ،ب).
)2. AGFI(Adjusted Goodness-of-Fit Index

ک��ه مق��دار آن از صف��ر تا  1تغيير ميكند و مقادير نزديك به يك نش��اندهنده نيكويي برازش مدل اس��ت
(چلبی 1385 ،ب).

)3. GFI(Goodness-of-Fit Index

که عملکرد و تفس��یری ش��بیه  R2در رگرسیون چندگانه دارد مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک است
(چلبی 1385 ،ب).
)4. NFI (Normed Fit Index

که شاخص بنتلر ـ بونت ( )Bentler-Bonett Indexنیز نامیده میشود .بتنلر و بونت ( )1980مقادیر بزرگتر
از 0/90را به عنوان ش��اخص خوبی برای برازندگ��ی مدلهای نظری توصیه کردهاند ،در حالیکه برخی از
پژوهشگران نقطه برش  0/80را بهکار میبرند (قاضی طباطبایی.)1381 ،
)5. CFI (Comparative Fit Index

که بین صفر و یک اس��ت ولی حداقل مقدار آن را  0/90میدانند و برخی منابع که س��ختگیرترند مقدار
 0/95را درنظرگرفتهاند (چلبی 1385 ،ب و قاسمی.)1388 ،
)6. IFI (Incremental Fit Index

که اولین بار توس��ط بولن ( )1989طرح ش��ده اس��ت و مقدار آن بین صفر و یک است ولی هر چه به یک
نزدیکتر باشد ،بهتر است (چلبی 1385 ،ب و قاسمی.)1388 ،
 .7در مدلی که طراحی شده همبستگی متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای پنهان را نیز شاهدیم؛ به گونهای
که هر چه همبستگی بین یک متغیر پنهان و متغیر مشاهده شده بیشتر باشد ،وزن آن متغیر مشاهده شده در
اندازهگیری آن متغیر پنهان بیشتر است .در اینجا متغیر توسعه اجتماعی به میزان  0/49با اعتماد اجتماعی0/33 ،
با روابط اجتماعی و  0/47با عضویت انجمنی همبستگی دارد .متغیر توسعه سیاسی به مقدار  0/85با متغیر
مشاهده شده دموکراسی همبسته است .همبستگی متغیر توسعه اقتصادی با شاخص تولید ناخالص ملی 0/80
است و متغیر بازدهی آموزشی با متغیرهای مشاهده شده خود به میزان  0/20با ارزیابیهای بینالمللی0/65 ،
با ثبت اختراعات 0/29 ،با تعداد محققان 0/28 ،با نرخ ترک تحصیل و  0/38با نرخ عدم تکرار هبستگی دارد.
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متغیرهای اصلی تحقیق بر بازدهی آموزش��ی اس��ت؛ از یک طرف تأثیر نوع نظام آموزش��ی بر
سطوح سهگانه توسعه (توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی) قابلتوجه است؛ به
طوریکه نظام آموزشی به میزان  0/50بر توسعه سیاسی 0/84 ،بر توسعه اقتصادی و  0/75بر
توسعه اجتماعی تأثیرگذار است .از طرف دیگر شاهدیم که به طور مستقیم توسعه اقتصادی با
 ،0/21توسعه اجتماعی با  ،0/17توسعه سیاسی با  0/11و نوع نظام آموزشی با  ،0/36بر بازدهی
آموزش��ی تأثیر میگذارند .پس میتوان این اس��تنباط نظری را داشت که نوع نظام آموزشی به
لحاظ وضعیت تمرکز (با توجه به کیفیت خروجیهای آموزش��یاش) با تأثیر بر رشد اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کشورها ،میتواند موجب افزایش بهرهوری و ارتقای سطح علمی نظامهای
آموزشی کشورهای جهان شود.
بحث و نتیجهگیری

در مطالعه حاضر ،در سطح تجربی به منظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و آزمون فرضیات
این پژوهش بر مبنای دادههای  70کشور جهان در بین سالهای  ،1999-2004میزان انطباق
و تناظ��ر پیشبینیهای نظری مزبور با دادهها و ش��واهد بینکش��وری ،م��ورد ارزیابی و داوری
تجربی قرار گرفت.
به منظور پاسخگویی به سؤال اول تحقیق؛ نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری تأثیر
نوع نظام آموزشی (به لحاظ وضعیت تمرکز اداری) و سطوح سهگانه توسعه (توسعه اقتصادی،
توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی) بر بازدهی آموزشی را نشان دادند .همچنین آزمون نیکویی
برازش س��اختار نظری عنوان ش��ده با دادههای مشاهده شده  70کشور جهان حاکی از برازش
خوب مدل عنوان ش��ده با دادههای مشاهدهپذیر است .نتایج رگرسیونی متغیرهای مستقل نیز
تأییدکننده این تأثیر میباشد ،بدین ترتیب که نوع نظام آموزشی (به میزان  )0/38بر بازدهی
آموزش��ی تأثیرگذار اس��ت و عامل مهمي در افزايش بازدهي آموزش��ي در كش��ورهاي مختلف
جهان محسوب ميشود .از طرف دیگر متغیرهای توسعه اقتصادی (با  ،)0/27توسعه اجتماعی
(با  )0/29و توس��عه سیاس��ی (با  )0/14نیز به طور مستقل بر بازدهی آموزشی تأثیرگذارند .لذا
همانطور که از یافتهها برمیآید؛ محور اصلی در فرایند توس��عه هر کش��وری آموزش و پرورش
میباش��د .اصوالً نظام آموزش��ی موتور محرکه توس��عه همهجانبه جامعه بوده و هست ،چرا که
نظام آموزش��ی در جامعه در حال دگرگونی ،تغییر و تحول و نوگرایی ،آگاهانه در راس��تای رشد
اس��تعدادها و اصالح و تغییر رفتار در انسانهاس��ت .در دنیای امروز ،برونداد نظام آموزشی هر
کش��ور متأث��ر از تحوالت و ویژگیهای درونی این نظ��ام و نیز متأثر از عملکرد و نحوه تعامالت
نظامهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی جامعه است و همزمان میتواند بر آنها تأثیر
بگذارد و كاركرد این نظامهای آموزش��ی ،تبدیل انسانهای مستعد به انسانهایی سالم ،بالنده،
متعادل ،خالق و متفکر است.
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در پی پاس��خ به س��ؤال دوم تحقیق؛ نتایج آزمون مجذور کای وجود رابطه قوی و معنادار
میان نوع نظام آموزشی و بازدهی آموزشی را گزارش میکند ،همچنین بر مبنای نتایج بهدست
آم��ده از آزمون  ،Fتفاوت معناداری میان نظامهای آموزش��ی (نظامهای متمرکز ،نیمهمتمرکز
و غیرمتمرک��ز) در می��زان بازدهی آموزش��ی وجود دارد .لذا مقایس��ه کمّ ی کش��ورهای مورد
مطالع��ه در ای��ن زمینه حاکی از تأیید فرضیه تحقیق میباش��د ،به گونهای که عالوه بر وجود
تفاوت میان نظامهای آموزش��ی متمرکز ،نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز از حیث بازدهی آموزشی،
نظامهای غیرمتمرکز دارای باالترین میانگین بازدهی آموزش��ی اس��ت ،این در حالی است که
بیش��تر کشورهایی که دارای نظام آموزشی متمرکزند ،از بازدهی آموزشی پایینی برخوردارند.
این نتیجه از آن رو حائز اهمیت است که کشورهای در حال توسعه و یا جهان سومی در زمره
کش��ورهایی قرار میگیرند که دارای بازدهی آموزش��ی پایینی هستند .نگاهی به نیمرخی که
از س��طوح س��هگانه توسعه و بازدهی آموزشی در جدول  7در انتهاي مقاله آمده است میتواند
در این زمینه مفید باش��د.
در نظام برنامهریزی متمرکز تمام مالکهای مربوط به مديريت آموزشي ،توزيع برنامههاي
درس��ي ،برنامهريزي آموزش��ي ،سياستگذاري ،استخدام و تأمين نيروي انساني و  ...متمرکز و
در يک مرجع ،يک بنياد يا يک س��ازمان ،سياس��تگذاري میش��ود و مديريت و سلسلهمراتب
آن در همان نهاد خاص مش��خص ش��ده و برنامههاي آموزش��ي و تصميمگي��ري درباره آن و
همچنين اهداف آموزشي و سياستهاي کلي مربوط به اين اهداف و تعيين منابع درسي و ...
به صورت متمرکز صورت میگيرد ،این امر باعث میشود فضای مناسب برای بروز خالقیت و
اس��تعدادهای فردی مسئوالن سطوح پايينتر ،معلمان و دانشآموزان فراهم نشود و در نتیجه
بازدهی آموزش��ی در س��طح پایینی باش��د .اما در نظام آموزش��ي غيرمتمرکز ،سلسله مراتب
مديريت و برنامهريزي آموزش��ي به گونه ديگري اس��ت .نقطهنظرات ،برنامهها ،پيشبينيها و
تعيين نيازها در سطوح پايين صورت گرفته و از مدرسه به مناطق آموزشي ،بخشها ،شهرها،
شهرس��تانها و  ...و در نهايت به وزارت آموزش و پرورش اعالم ميش��ود .لذا هر چه به س��طح
خرد نزديک ش��ويم مس��ئوليتهاي اجرايي ،تصميمگيري و اجراي برنامههاي آموزشي بيشتر
اس��ت .اگرچه در نظامهای غیرمتمرکز مسئوالن آموزشی در تمام زمینههای آموزشی مستقل
از اداره مرکزی آموزش و پرورش عمل میکنند ،اما چون نظامهای آموزش��ی اس��تانها خود
یک زیرنظام در فرانظام آموزش و پرورش کشور محسوب میشوند ،طرحها و تصمیمات اتخاذ
ش��ده در سطح اس��تانها باید در چارچوب اهداف و خطمشی کلی سازمان مرکزی آموزش و
پرورش و حکومت مرکزی باشد تا هماهنگی الزم برای توسعه و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،آموزشی در کشور میسر گردد.
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محدویتها و پیشنهادها

 .1مهمترین مش��کل و محدودیت این تحقیق ،دس��تیابی به دادههای بینکش��وری نس��بتاً
معتبر از کلیه معرفهای متغیرهای مکنون تحقیق برای س��الهای  1999-2004میالدی بود
ک��ه موجب گردید آمادهس��ازی ماتریس دادهها ،بیش از  3ماه ب��ه طول انجامد .در هر صورت،
برای محققان فردی و حتی مؤسسات پژوهشی ،غالباً غیرممکن است که به دادههای ثانویهای
که توس��ط سازمانهای بینالمللی و برخی مؤسسات خصوصی و نیمهخصوصی گردآوری شده
است ،دسترسی پیدا کنند .لذا محدودیت دستیابی به این دادهها برای پژوهشگرانی که در این
سطح کار میکنند مشکالتی را به وجود میآورد.
 .2همچن��ان ک��ه در بخش روش ذکر گردی��د ،در کلیه تحقیقات بینکش��وری ،حجم
نمون��ه مآالً توس��ط وجود دادهه��ای قابلدس��تیابی از متغیرهای م��ورد مطالعه ،محدود و
تعیین میش��ود .به همین دلیل یک مش��کل مش��ترک و عمومی در این دسته از تحقیقات
عبارت اس��ت از کمبود داده برای کلیه متغیرها در تمامی کش��ورها برای کل دوره زمانی
مورد بررس��ی.
 .3تحقیق کمّ ی بینکشوری با مشکالتی چون مقایسهپذیری کشورهای متفاوت و دادههای
جمع��ی 1روبرو میباش��د و اغلب میتوان��د تنها پارامترها و زمینهه��ای اجتماعی عام و کلی را
مشخص نماید که در درون آنها ،وقایع رخ میدهند .فهم حوادث خاص ،مستلزم تحقیق ژرفانگر
موردمح��وری( 2راگین )1987 ،اس��ت و تحلیل کمّ ی تطبیقی هیچگاه جای بررس��ی تفصیلی
موردهای خاص را نمیگیرد .البته تحقیق موردمحوری نیز از مش��کالت نمونه کوچک و تورش
انتخاب رنج میبرد که آزمون دقیق مدعاهای نظری را دشوار یا محال میسازد و اغلب نمیتواند
پارامترهای اجتماعی عام و کلی را معین نماید .پس برای دس��تیابی به درک غنیتر از بازدهی
نظام آموزش��ی ،موجهتر آن اس��ت که تحقیق کمّ ی بینکشوری و مطالعات کیفی موردمحور به
ص��ورت مکمل هم بهکار روند .انجام یک چنین تحقیقات مکملی میتواند گام مهمی در پیوند
دادن تئوریهای برد متوسط به تئوریهای کالن باشد.
 .4در آخر پیشنهاد میشود چند کشور با بازدهی آموزشی متفاوت انتخاب شوند و نظامهای
آموزشی این کشورها با استفاده از روشهای تطبیقی کیفی مورد بررسیهای دقیق و موشکافانه
قرار گیرد تا با درک عمیق تفاوتها و ش��باهتهای نظامهای آموزش��ی این کشورها ،مشخص
شود که دقیقاً تحت چه شرایطی ساختار و نوع نظام آموزشی میتواند بازدهی آموزشی را تحت
3
تأثیر قرار دهد.
1. Aggregate Data
2. Case Study

 .3الزم است از جناب آقاي عباس هومن ،داور محترم مقاله ،كه نكات اصالحي بسيار مفيدي را در زمينه
روش تحقيق و تحليلهاي آماري اين مقاله و مقاله قبلیِ همين ش��ماره با عنوان «رابطه فرهنگ و موفقیت
در جهاد دانشگاهی» مطرح كردند ،تشكر و قدرداني شود( .تحريريه)
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منطقه

توسعه اقتصادی

توسعه اجتماعی

توسعه سیاسی

بازدهی آموزشی

آسیای شرقی

13/71

54/82

41/17

69/05

آسیای جنوبی

9/18

35/61

33/82

54/08

کشورهای عربی

1/43

21/85

18/62

53/99

کشورهای افریقایی

2/62

57/15

54/11

69/29

کشورهای امریکایی

3/88

65/33

69/41

64/95

کشورهای اروپایی

1/58

84/77

71/76

70/26

کشورهای OECD

6/15

84/95

97/92

76/32

کل جهان

6/30

68/48

66/84

68/87

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي :مطالعه ...
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