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چکیده
تدوین چارچوب نظری مکفی و آزمون تجربی آن برای احراز شرایط الزم و کافی توازن بین برابری در آموزش
عالی و توسعه اقتصادی هدفی است که در این مقاله دنبال میشود .در این پژوهش سعی بر این است که با
استخراج مسیر علی عطفی و ترکیبی ،سازوکارها و عوامل تأثیرگذار بر توازن بین توسعه اقتصادی و برابری در
آموزش عالی در سطوح مختلف احصاء گردد .روش این مطالعه ،تطبیقی -کمی بوده و مجموعه دادههای 48
کشور با استفاده از رهیافت منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج شرایط الزم و کافی منفرد نشان
داد که شروط انسجام اجتماعی ،عامگرائی ،کنترل فساد ،حـاکمیت قانون ،مـردمسـاالری ،ثبات سیاسی،
صنعتیشدن و جهانیشدن اقتصادی هر یک به تنهایی شرط الزم و کارائی علمی شرط کافی بروز نتیجه (توازن
برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی) است .در علیتهای عطفی و ترکیبی ،از میان مسیرهای متعدد علی،
تنها یک مسیر علی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری
و تجربی الزم بود .در این مسیر علی ،کارائی علمی ،صنعتی شدن ،حاکمیت قانون ،مردمساالری و ثبات سیاسی
در ترکیب با هم ،مجموعاً علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه مورد نظر (توازن برابری در آموزش عالی و توسعه
اقتصادی) فراهم نمودند.
کلیدواژهها :برابری در آموزش عالی ،توسعه اقتصادی ،منطق فازی ،علیت عطفی و ترکیبی
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طرح مسأله
جوامع بشری هر از چندگاهی با تحوالت و تغییرات شگرفی مواجه بودهاند .یکی از این تحوالت
شگرف در سده اخیر ،تحول در منبع ثروت و انتقال آن از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی بوده
است(کارایانیس و الکساندر .)2 :2002 ،1بر اساس نظر لسترتارو («)1881درحالیکه در تمام دوره
تاریخ بشـر ،منشأ کامیابی ،دستیابی به منابع طبیعی مانند زمیـن ،طال و نفت بوده است ،با
حادثشدن تغییری ناگهانی ،به یکدفعه دانش جایگزین منابع طبیعی گردید»(به نقل از بانک
جهانی .)181 :1881،این تحول موجب شد که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و توانمندسازی
افراد به عنوان اولویت اصلی در امر توسعه مورد توجه قرار گیرد .در این راستا توسعه دسترسی به
آموزش عالی نیز در اکثر کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفت ،بطوری که مطابق ترمینولوژی تراو،2
بسیاری از کشورها با گذر از مرحله نخبهگرایی،دموکراتیزاسیون و عمومیسازی آموزش عالی را
در پیش گرفتند.
اما علیرغم اینکه انتظار میرفت دموکراتیزاسیون و عمومیسازی آموزش عالی در اقصی نقاط
جهان ،توسعه به ارمغان آورد ،اثرات آن در جهان به نتایج متفاوتی منجر شد که بر حسب زمینه
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،وزن نسبی آن از جامعهای به جامعه دیگر متغیر بوده است و
همانطور که اسکات )1111( 8بیان میکند نتیجه چنین تحولی ،ضرورتاً در همه کشورها ،با
توسعه همراه نبوده است(تیچلر .)1 :2001 ،4در این ارتباط بدات ،بارندس و ولپ )1114( 1اشاره
میکنند که توسعه و دموکراتیزاسیون نظام آموزش عالی با اینکه موجب دسترسی تعداد بیشتری
به آموزش شده است ،اما در برخی از نقاط جهان،کمک کمی به توسعه اقتصادی نموده است
(کلوت و موجا.)212 :2001 ،2
لذا با اینکه در ارتباط بین آموزش و توسعه اقتصادی،حجم عظیمی از مطالعات در اقتصاد
آموزش بر شواهدی تأکید دارند که بر اساس آن موفقیت مادی ملتها برتوسعه آموزش استوار
است(کارد1111 ،1؛ هارمون2008 ،8؛ میلیگان و دیگران2004 ،1؛ لوچنر و مورتی2004 ،10؛
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گروزمن2002 ،1؛ فیونت و دومنج2002 ،2؛ هانیوشک و وبمن)2001 ،8؛ اما شواهد نشانگر آن
است که رابطه بین این متغیرها به این سادگی که تصور میشود ،نیست (مییر.)12 :2010،4
شواهد موجود نشان از پیچیدگی این رابطه داشته و تعدادی از مطالعات تجربی اثر ناچیز ،بیمعنا
و یا حتی منفی توسعه آموزش عالی بر رشد و توسعه اقتصادی را گزارش کردهاند (توماس و وانگ،1
 .)2002در این ارتباط ساخاروپولس و آریاجادا خاطرنشان میسازند که توسعه ثبتنام در آموزش
عالی به تنهایی نمیتواند تبیینکننده کارائی اقتصادی باشد .جایاورا نیز بیان میکند که علیرغم
تالش نظریه سرمایه انسانی که اولویت خاصی به آموزش عالی به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی
و منابع انسانی میدهد ،در عمل ،یک رابطه خطی مثبتی بین آنها وجود ندارد (توماس و وانگ
 ،2002رامیرز به نقل از پورتنوی و همکاران.)2010،2
عطف به مطالب مذکور بهطورکلی مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه
میتوان بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی توازن برقرار کرد؟ چرا در برخی کشورها،
مؤسسات آموزش عالی با دغدغه کارائی اقتصادی دست به گریباناند؟ در این مقاله سعی میشود
با گمانهزنیهایی نظری ،به مکانیسم ایجاد توازن بین برابری آموزشی و توسعه اقتصادی
پرداختهشده و شروط الزم و کافی وقوع نتیجه (توازن این دو ارزش مذکور) احصا شود.
واکاوی ادبیات
در چارچوب نظری این مطالعه ،سعی خواهد شد به مجموع عواملی پرداخته شود که منجر به
برابری و کارائی اقتصادی آموزش عالی میشوند .برای دستیابی به هدف مذکور ،از الگوی علی
مثلثی چلبی ( )1811بهره گرفتهشده است که قدرت عاملیت و ساختارهای درونی و بیرونی جامعه
را در بر میگیرد .شکل  ،1این الگوی علی را منعکس میکند .چلبی معتقد است که قدرت عاملیت
تابعی از ضریب تواناسازی و محدودسازی ساختار درونی و در مقابل ساختار درونی نیز متأثر از
قدرت عاملیت است .ساختار بیرونی جامعه نیز میتواند همزمان به مضایق و امکانات ساختار درونی
جامعه بیفزاید و به نوبه خود از آن تأثیر پذیرد .هر قدر ضریب تواناسازی ساختار درونی بیشتر
باشد ،میزان تأثیرپذیری ساختار بیرونی جامعه نیز بیشتر خواهد بود .از نظر وی ساختار بیرونی
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جامعه میتواند سبب افزایش و یا کاهش قدرت عاملیت شود و یا آنکه همزمان اثر دوگانه و متضاد
بر آن داشته باشد .در عوض قدرت عاملیت میتواند بالقوه موجبات تقویت ساختار بیرونی جامعه
را فراهم کند و یا در بلندمدت اثر تخریبی بر آن داشته باشد (چلبی.)812-814 :1811 ،
شکل :1الگوی نظری توازن بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی

قدرت عاملیت کنشگران علمی

توسعه اقتصادی

ساختار بیرونی جامعه

ساختار درونی جامعه

ساختار درونی
از حیث ساختار درونی ،صنعتیشدن ،یکی از عوامل مهمی است که رابطه بین برابری
آموزش عالی و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .سزنتس )2001( 1معتقد است که
موفقیت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر ویژگی و شرایط بازارکار وابسته بوده و رشد و توسعه
اقتصادی کشورها به مزیت رقابتی آنها وابسته است (پرتریکس و استمتکیس .)20022رامچاران8
( )2004و اچواریا )2001( 4تأکید میکنند که سرمایهگذاری در آموزش عالی ،بویژه برای
کشورهایی که از سطح درآمد و توسعه باالیی برخوردارند ،پیشبینی کننده اصلی رشد و توسعه
اقتصادی است (ایلون 1به نقل از پورتنوی و همکاران .)18 :2010،در این ارتباط کیپ و مایهیو2
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( )1112مطرح میکنند که شواهد کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد که فواید اقتصادی به
صورت خودکار از توسعه آموزش عالی پیروی میکند .هوگارت و دیگران )1111( 1با ارائه جزئیاتی
بحث میکنند که «در فقدان بازار کار که بهطور روشنی در میزان صنعتیشدن انعکاس مییابد،
با توسعه آموزش عالی ،توسعه اقتصادی ظاهر نمیشود» (به نقل از آرچر.)121 :2008 ،2
در این رابطه آلتبچ ( )2004بیان میکند که نهادینهسازی رقابت در اقتصاد و نیاز به اشخاص
حرفهای ،موجب ظهور رشد تقاضا برای دسترسی وسیع به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
برای تولید نیروی کار دانشمدار ،شایسته و رقابتی میشود .رقابت در اقتصاد ،کیفیت آموزش عالی
را تقویت کرده و مسئولیتپذیری آن را افزایش میدهد (جیانگ .)1 :2001 ،8در چنین زمینهای
است که دانشگاهها موفق به زایش شرکتهایـی میشوند که در پارکهـا و شهرکهای علـمی و
تحقیقاتی با جـذب فرهیخـتگان دانشگـاهی ،پژوهشهای آکـادمیک را به کارآفـرینی پیـوند
میدهند(ترانی و هـولس ورت .)82 :2010،4در این نوع اقتصاد بطور گستردهای بر پژوهش و
کاربرد آن تأکید شده و با فعالیت پارکهای تحقیقاتی دانشگاهی ،کمپانیها به منظور همافزایی
بالقوه در مجاورت دانشگاهها مستقر شده و دانشدانشگاهی را به برند اقتصادی تبدیل میکنند
(همان.)221 :
در این سطح ،توسعه سیاسی نیز رشد و توسعه اقتصادی را متأثر میسازد .باوم و لک 1معتقدند
که دموکراسی از طریق آموزش بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؛ یعنی بین توسعه فرصتهای آموزشی
و تقویت فرهنگ دموکراتیک ارتباط قوی وجود دارد و توسعه فرهنگ دموکراتیک نیز به نوبه خود
رشد اقتصادی را تقویت میکند (چن .)881 :2008،دیویـد لبالنگ )1112( 2با توسل به یک
تحقیق تجربی مدعی است که «توسعه سیاسی به نوبه خود در طی زمان با اهمیت دادن به امنیت
اقتصادی و حقوق مالکیت ،انباشت سرمایه را تسریع کرده و با انبـاشت سرمایه ،شکلگیری
سرمایهداری صنعتی در نهایت شرایط توسعه اقتصادی را فراهم میکند» (آرسن و لین:1882 ،
.)24
عالوه بر توسعه سیاسی ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت نیز با توسعه اقتصادی در ارتباط است.
گوپتا و همکاران )1118( 1بیان میدارند که «سرایت تشنج و ناآرامیهای سیاسی به فضای
1. Hogarth & et al
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اجتماعی ،تمرکز الزم برای مدیریت اقتصادی را از بین میبرد .در اثر بیثباتی سیاسی ،انرژی و
پتانسیلهایی که باید در مسیر رشد طبیعی به کار گرفته شوند ،از بین میرود و روند طبیعی
سیستم اقتصادی در اثر سوء مدیریت مختل شده و توسعه اقتصادی را کند میسازد» .بیثباتی
سیاسی با از بین بردن امکان سرمایهگذاری باعث کاهش رشد اقتصادی میشود .در کشورهایی
که احتمال کودتا ،شورشهای خیابانی ،ترور و اشکال دیگر تغییر غیرمسالمتآمیز قدرت وجود
دارد ،انگیزه برای سرمایهگذاری پایین بوده و سرمایهگذاران در چنین وضعیتی بر انتقال سرمایه
خود به جاهای امن میکوشند .لذا درحالیکه نظامهای سیاسی باثبات به عنوان کاتالیزوری برای
رشد اقتصادی عمل میکنند .بیثباتی سیاسی اغلب به رشد پایینتر اقتصادی منجر میشود
(یانیس 1و دیگران.)204 :2008 ،
عالوه بر عوامل مذکور ،در این سطح انسجام و توسعه اجتماعی نیز با توسعه اقتصادی در ارتباط
است .یانگ و مورنو )1121( 2استدالل میکنند «با فرض برابری سایر شرایط ،پتانسیل رشد
اقتصادی در جوامعی که از انسجام اجتماعی باالتر برخوردارند ،بیشتر است .انسجام اجتماعی ،با
از بینبردن خاصگرایی ،زمینه را برای شکلگیـری شایستهساالری فـراهم نموده و در نهایت
بـهتحکیم توسعه اقتصادی مدد میرساند» .در این رابطه گوانووتر معتقد است که معامالت
اقتصادی که در شبکههای اجتماعی انجام میگیرند ،کارآمدتر هستند .این شبکهها منجر به
افزایش اعتماد ،کاهش هزینههای معامالتی،تقویت سرعت تبادل اطالعات و ابتکارات میشوند
(پاتنام.)101 :1884 ،
در این راستا ،رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در چهار دیدگاه متمایز
مقولهبندی میکنند :دیدگاه اجتماع گرایی ،دیدگاه شبکهای ،دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری.
دیدگاه اجتماعگرایی بر این نظر است که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر است ،هر چه بیشتر باشد بهتر
است و وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد .دیدگاه شبکهای هر دو جنبه مثبت و
منفی سرمایه اجتماعی را بهحساب میآورد .ا ین دیدگاه به اهمیت پیوندهای عمودی و افقی در
بین مردم و روابط درونی و فیمابین میپردازد (ولکاک و نارایان .)140 :1884 ،دیدگاه سوم(نهادی)
مدعی است که سرزندگی شبکههای اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی ،قانونی و نهادی
است .استدالل طرفداران این رویکرد بر این است که خود ظرفیت گروهها برای عمل کردن در
راستای منافع جمعی ،وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آنها قرار دارند (نورث،8
1. Younis & et al
2. Yang & Morno
3. North
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 .)1110در قالب این رویکرد ،مواردی چون «اعتماد همگانی»« ،حاکمیت قانون»« ،آزادیهای
مدنی» و «کیفیت دیوانساالری» با توسعه اقتصادی همبستگی دارند(ناک و کیفر 1111 ،1و 1111
به نقل از ولکاک و نارایان .)142 :1884 ،دیدگاه همیاری 2میکوشد که آثار قوی دو دیدگاه
شبکهای و نهادی را در یکدیگر ادغام کند.
همانطور که در رویکرد نهادی عنوان شد ،حاکمیت قانون از ملزومات اساسی توسعه اقتصادی
است .حاکمیت قانون باعث شکلگیری توانایی هماهنگسازی دولت و جامعه میگردد؛ به عبارت
دیگر تنظیم روابط براساس قانون موجب هماهنگی و بهبود عملکرد کنشگران دولتی ،بازارها،
سازمانهای رسمی ،انجمنها و گروههای درون جامعه شده و به دنبال خود همافزایی دولت و
جامعه را افزایش می دهد .از دیگر عوامل مهم ،کنترل فساد است .نتایج تجربی نشانگر آن است
که با کنترل شاخص فساد میتوان رشد اقتصادی را تقویت نمود .در صورت وجود فساد اقتصادی،
نرخ رشد اقتصادی متعاقباً کاهش خواهد یافت .رابرت لوکاس بر این باور است که فساد به دالیل
مختلفی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود(راوالیون و چن .)1111 ،8در ارتباط با تأثیر فساد
مالی بر مراودات اقتصادی بینالمللی ،وایی )2000( 4معتقد است که «فساد مالی و سوءمدیریت
بر تجـارت و سـرمایهگذاری بیـنالمللی آسیب میزند» .اثرات بازدارنده فـساد بر گسـترش
سرمایهگذاری ،بهرهوری و فعالیتهای اقتصاد رقابتی ،موجب کاهش سطح اشتغال ،درآمد و رشد
اقتصادی میشود (المبزدورف.)1111 ،1
بانک جهانی ( )1881اشاره میکند که فساد با نقش بازدارندگی خود فراروی سرمایهگذاری و
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی از طرق مختلفی موجب کاهش تولید ،درآمد و افزایش
هزینههای دولتی میشود .اوالً فساد روند کار بازار و تخصیص منابع را مختل میکند ،چرا که توان
دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارتهای مورد نیاز برای اصالح نقایص بازار کاهش میدهد.
ثانیاً فساد موجب افت کارائی و بهرهوری اقتصادی و همچنین سطح تولید میشود .ثالثاً فساد
انگیزهبخش خصوصی را از بین میبرد و این بخش فعال را به سمت رانتجویی سوق داده و توان
فعالیتهای مؤثر و سازنده را کمتر میکند .رابعاً فساد قانونمندی اقتصاد و بازار و در برخی موارد
حقانیت مردمساالری را نیز زیر سؤال میبرد .خامساً فساد مالی حرکت به سمت مردمساالری و
اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف میکند و نهایتاً فساد هزینههای تولید را افزایش داده و موجب
1. Knack & Keefer
2. Synergy View
3. Ravallion & Chen
4. Wei
5. Lambsdorff
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کاهش نقش دولت در اجرای قراردادها و حمایت از مالکیت بخش خصوصی میشود و مجموع این
عوامل تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی میگذارد.
در این سطح عواملی که موجب کارائی اقتصادی جامعه میشوند ،همزمان برابری در آموزش
عالی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند .در این رابطه حاکمیت قانون و گسترش افکار دموکراتیک از
جمله مهمترین عوامل مؤثر بر توزیع منابع کمیاب از جمله سرمایه فرهنگی در جامعه میباشد.
به عقیده لنسکی ( )1122در دموکراسیها ،برابری سیاسی فزاینده منجر به برابری اجتماعی بیشتر
میشود .به عقیده کترایت نیز دموکراسی سیاسی نتیجه مهمی در توزیع منابع دارد .به نظر وی
جمعیت در جوامع صنعتی شده ،متقاضی توزیع برابر تولیدات جامعه است و در دموکراسیها در
مقایسه با حکومتهای خودکامه ،چون سیاستهای اتخاذ شده با خواست و نظر توده مردم فاصله
زیادی ندارد ،برابری بیشتر است و دموکراسی میتواند نابرابری را از طریق فشارهای رقابتی تحت
تأثیر قرار دهد .جان کوالسکی )2001( 1در این زمینه مینویسد« :دموکراسی یک متوازن کننده
است .از طرفی جوامع دموکراتیک به آزادی فردی برای تعقیب اهداف خود ارزش میدهد و از
طرفی دموکراسی نیاز به درجه باالیی از برابری در فرصت برای موفقیت دارد»(به نقل از برندی،2
.)10 :2001
صنعتی شدن نیز منجر به برابری آموزشی میشود .هالسی خاطرنشان میسازد که در جوامع
صنعتی دو نوع جنبش وجود دارد ،یکی با عنوان برابری فرصتها بدون در نظر گرفتن طبقه و
دیگری به نام توزیع بر اساس شایستگی .جوامع مدرن ساختارهای اشرافیگری را ترک کرده و
بین شایستهساالری و تساویگرایی شناور هستند (هوزن .)18 :1814 ،در این جوامع کمتر
مکانیسمهای روشنی از تبعیض بر اساس ویژگیهای محولی نظیر نژاد ،جنسیت ،طبقه و منشأ
اجتماعی عمده گشته و انسداد اجتماعی قانونی و رسمی به ندرت وجود دارد (آدکینز و وایسی،8
.)118 :2001
در این رابطه چلبی( )1811معتقد است که «فرآیند توسعه اقتصادی و رعایت هنجار عملکرد4
که همان کارائی فنی 1است ،ایجاب میکند که بههمراه آن مالکهای تخصیص افراد به مواضع
اجتماعی به تدریج از محولی به محققی تغییر یابد .عدم تحقق آن ،به هر دلیل خود مانعی است
بر سر راه توسعه اقتصادی و افزایش کارائی فنی در جامعه؛ بنابراین توسعه اقتصادی ایجاب میکند
1. Covaleskie
2. Brandy
3. Adkins & Vaisey
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5. Technical efficiency
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که افراد عمدتاً بر اساس کوشش ،استعداد و انگیزهشان در مواضع مختلف اجتماعی توزیع شوند».
وی در ارتباط با تراکم سرمایه فرهنگی ،یکی از متغیرهای اصلی توضیحدهنده نابرابری در توزیع
سرمایه فرهنگی را سطح توسعه اقتصادی معرفی میکند .از نظر وی با افزایش توسعه اقتصادی
میتوان شاهد کاهش نسبی نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی شد .میزان علقه شناختی و
مساواتطلبی در جامعه متغیرهای دیگریاند که وی به آنها اشاره میکند(چلبی.)118 :1811 ،
از بعد فرهنگی نیز جوامعی که خاصگرایی بر آن حاکم است ،ویژگیهای محولی منجر به
توزیع نابرابر اسمی میشود .همچنین فرض بر این است که فرصت آموزشی اکیداً محدود به گروه
ویژهای است و جانشینی برای ویژگیهای محولی غیرقابلپذیرشاست (هاپر 1به نقل از کارابل و
هالسی.)111 :1111 ،2
ساختار بیرونی
در این سطح ،ادغام در اقتصاد جهانی و جهانیشدن اقتصادی رابطه بین توسعه آموزش عالی و
توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .توماس و وانگ ( )1111معتقدند کشورهایی که اقتصاد
بازتری دارند ،نرخ رشد بیشتری دارند؛ بنابراین موفقیت سرمایهگذاری در سرمایه انسانی بر ویژگی
شرایط بازار کار و رقابت کامل وابسته است (جیانگ .)18 :2001 ،افزایش ذخیره سرمایه انسانی
زمانی نرخ رشد اقتصادی را شتاب میبخشد که با یک ساختار اقتصادی برونگرا همراه باشد ،در
غیر این صورت آموزش اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی نخواهد داشت .برونگرایی اقتصاد موجب
تعامل بنگاههای اقتصادی با دانشگاهها و مراکز دانشگاهی شده و با تأثیرگذاری بر کارکرد دانشگاه-
ها ،در مجموع تأثیر دانشگاهها و نظام آموزش عالی بر رشد و توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر
میکند .سوهولم )1111( 8بر این نظر است که در اثر تجارت بینالمللی ،بنگاههای اقتصادی به
اجبار در رقابت با بنگاههای خارجی قرار میگیرند .این رقابت فزاینده به بنگاههای داخلی فشار
وارد میآورند که کارائی شان را افزایش دهند (ابراهیمی.)28-24 :1881 ،
بهواسطه فرآیند جهانیشدن ،عدم تنظیم بازار و لغو موانع و محدودیتهای تجاری و رقابت
اقتصاد ملی با بیرون ،رقابت شهروندان در فرایند جهانیشدن تسهیل میشود(بیرکنس:2008 ،4
 .)188جهانیشدن موجب میشود که نظام آموزشعالی با اعمال تغییرات سریع ،با اقتصاد جهانی
1. Hopper
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هماهنگ شود .رقابت شدید در اقتصاد جهانی و جهانیشدن ضروری میسازد که دانشگاهها برای
تثبیت موقعیت خود در محیط جهانی در حال تغییر برای حضور مؤثر در عرصه رقابت به اصالح
و بازسازی خود بپردازند(جیانگ .)182-181 :2001 ،جهانیشدن به لحاظ ساختاری شرایطی را
در نظام آموزشی ایجاد میکند که موجب اصالح نظام آموزشی در راستای ایجاد انگیزه برای کارائی
و پاسخگویی به نیازهای بازارمیشود(واتسون .)11 :1118 ،1کاریانیس و الکساندر معتقدند که
مکانیسم بازار ،الزاماً به پیشرفت های فنی در فرآیند تولید و رقابت برای دستیابی به نتایج برتر و
بروندادهای مطلوب منجر میشود .در اثر تقاضای بازار ،برنامههای دانشگاهی انعطافپذیر شده و
خود را با تقاضای متغیر و پیچیده بازار هماهنگ میکنند( .)28 :2002سزنتس معتقد است که
در اثر فرآیند جهانیشدن ،توسعه اقتصادی کشورها در صحنه جهانی به مزیت رقابتی آنها وابسته
میشود که توسط دولت و عاملیتهای انسانی که سرمایه انسانی نامیده میشوند ،شکل میگیرد
(.)281 :2001
مسأله مهم تحت شعاع جهانیشدن ،افزایش رقابت و رقابتپذیری کشورهاست و رقابت بیشتر
موجب افزایش اثربخشی نهادهای موجود ،تغییر در انگیزه و رفتار مردم و افزایش تقاضا برای
آموزش میشود .در این میان رقابت بین کشورها و بنگاههای اقتصادی ،موجب دانش محور شدن
تولید کاال و خدمات شده و لزوم توجه به بنگاههای دانش محور ،دانشگاهها ،مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی و نهادهای تولید و نشر علم را پررنگتر مینماید .جهانیشدن همچنین منجر به
بازاری شدن پژوهشهای دانشگاهی میشود .همراه با جهانیشدن اقتصاد به دانشگاهها فشار وارد
میشود تا از این طریق به مزیت رقابتی صنایع در رقابتهای جهانی کمک کنند (کینگ.)1881 ،
قدرت عاملیت
توسعه اقتصادی از توانایی کنشگران علمی که تظاهر بیرونیاش در تولیدات علمی متجلی
میشود ،نیز تأثیر میپذیرد .موتیرام و ناگنت )2001( 2بیان میکنند که «فقدان ارتباط بین
انباشت سرمایه انسانی و آموزش با رشد اقتصادی و توسعه ممکن است صرفاً انعکاسی از کیفیت
پایین تودهایشدن آموزش عالی باشد» .هانیوشک و وبمن )2001( 8نیز در نقش کیفیت آموزش
در رشد اقتصادی عنوان میدارند که کیفیت آموزشی تأثیر قدرتمندی بر رشد اقتصادی دارد
(ونگ.)18 :2001 ،
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در این میان گرچه تأثیر توسعه علمی بر توسعه اقتصادی کمتر روشن بوده و افرادی چون
شنهاو و کامنز )1111( 1و اسکات )1114( 2به شواهد اندک و حتی ارتباط منفی بین توسعه
علمی و کارائی اقتصادی آن اشاره دارند ،دراکر )1118( 8و پورتر )1110( 4بر اهمیت اقتصادی و
کارائی دانش به عنوان بنیادی برای رقابت ملی در بازار جهانی تأکید میکنند .لسترتراو)1112( 1
ادعا میکند که «مهارت و دانش ،تنها منبع مزیت رقابتی است و در فعالیت اقتصادی نقش اساسی
دارد»(به نقل از جیانگ .)188 :2001 ،بر اساس این نگرش توسعه فعالیتهای علمی ،منجر به
توسعه اقتصاد ملی از طریق ایجاد دانش و تکنولوژی شده و توسعه اقتصادی را سبب میشود.
شوفر و همکاران )2000( 2معتقدند «علیرغم اینکه توسعه پژوهشهای علمی ممکن است هزینهها
و قیوداتی را بر فعالیت اقتصادی در کوتاه مدت تحمیل کند؛ اما با وجود این پیشفرض ،حتی
پژوهشهای علمی که کارکرد ابزاری ندارند ،میتوانند در بلندمدت از طریق سرریز منافع غیرپولی
به منافع پولی به لحاظ اقتصادی کارائی داشته باشند».
روش
در این پژوهش سطح تحلیل کالن بوده و رویکرد تطبیقی مورد محور 1اتخاذ شده است .در این
پژوهش در پی آن هستیم که متغیری در ترکیب با چه متغیرهایی و در چه مواردی منجر به
نتیجه میشود .روابط علّی موارد تحت بررسی ،بر حسب روابط مجموعههاست نه هم تغییری بین
متغیرها و ب ا استفاده از رهیافت فازی ،احصاء شرایط الزم و کافی وقوع نتیجه ،شناخت ساختار و
سازوکارهای علّی از طریق ترکیبات علّی مسیرهای مختلف مدنظر است.
تکنیک تحلیلی مورد استفاده ،منطق فازی است .مجموعه فازی 8نتیجه نگاشت یک مجموعه
در مجموعه دیگر است .در مجموعه فازی برعکس مجموعه کالسیک که عضویت عنصری در یک
مجموعه قطعی است و یا قطعی نیست ،بحث از عضویت قطعی نیست و یک عنصری کم و بیش
عضو است و ما به جای قطعیت عضویت با درجهای از عضویت سروکار داریم .در این منطق ،واقعیت
اجتماعی هویتی فازی داشته و در آن بر حضور همزمان پیچیدگی ،عمومیت و تنوع واقعیت
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اجتماعی تأکید می شود .آزمون فرضیات به روش فازی نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب
عضویت در مجموعه است .تحلیل علّی بر مبنای این رهیافت مبتنی بر زیرمجموعه یا روابط بین
مجموعههای فازی است .در این میان حداقل سه عدد آن برجسته است .یکی عدد صفر که عدم
تعلق( 1عدم عضویت کامل) عنصر را میرساند .در مقابل عدد  1عضویت کامل 2را نشان میدهد و
نقطه تقاطع 8یعنی  0/1نشاندهنده آن است که عنصر مربوطه هم عضو زیرمجموعه هست و هم
نیست (راگین 4به نقل از چلبی.)11 :1888 ،
نمونه آماری این پژوهش را  48کشور جهان که هر کدام دارای جمعیتی بالغ بر  20میلیون
نفر هستند ،در بر میگیرد .1تعیین سقف جمعیتی در انتخاب نمونه به این دلیل است که برخی
کشورهای توسعهیافته (برای مثال کشورهای اسکاندیناوی) با اینکه از نظام آموزش عالی کارائی
برخوردارند ،به دلیل قلت جمعیت و در نتیجه حجم تولیدات علمی کمتر در ردیف کشورهای
ناکارا قرار می گیرند و متعاقباً در ترکیب علیت عطفی ،آن شرط در آن موارد در بروز رخداد و
نتیجه مورد نظر حضور پیدا نمیکند ،لذا جهت پرهیز از این سوگیری ،تنها کشورهایی در این
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که دارای بیش از بیست میلیون نفر جمعیت هستند .جدول 2
(صفحه  ،)10اسامی کشورهای مورد مطالعه و میزان تحقق نتیجه را که بر اساس نمرات  0تا 100
تنظیم شده است ،نشان میدهد.
دادههای این پژوهش از منابع مؤسسات و سازمانهای مختلف جمعآوری شد .برخی از متغیرها،
از جمله نتیجه و برخی شروط علی ،شاخصی ترکیبی بوده و از طریق ترکیب چندین مؤلفه ساخته
شد .دادههای مربوط به شاخصهای ترکیبی از ستون متغیر جدید ساختهشده توسط تحلیل عاملی
به دست آمد که برای هر عامل واحد یک ستون داده محاسبه میکند .مفهومسازی ،مقیاسسازی
متغیرهای تحتمطالعه و منابع دادهها همگی در جدول  1به اختصار گزارش شدهاند.

1. Non-membership
2. Full-membership
3. Cut-point
4. Ragin
 .1تعداد کل کشورهایی که دارای جمعیتی بیش از  20میلیون نفرند 12 ،کشور است که چهار کشور برزیل ،عربستان ،ونزوئال و کره
شمالی به دلیل فقدان داده در ارتباط با تعداد نسبتاً زیادی از شروط یا نتیجه از تحلیل کنار گذاشته شدند.
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جدول  :1متغیرها ،تعاریف مفهومی و عملیاتی ،منبع و سال دادهها
منبع و سال

تعریف مفهومی و عملیاتی شاخصها

شروط و نتیجه

یونسکو)2018( 1
2
بانک جهانی
()2012-2018

این شاخص از ترکیب امتیاز دو متغیر برابری آموزشی و توسعه اقتصادی
ساخته شد .برای سنجش برابری آموزشی ،از متوسط سالهای تحصیلی مورد
انتظار در آموزشعالی ،میزان ثبتنام در آموزش عالی برای هر صد هزار نفر
و میزان ثبتنام ناخالص در آموزش عالی استفاده گردید .این متغیرها دارای
ضریب همبستگی  0918تا  0911بودند.نتایج تحلیل عاملی نشان داد که همه
مولفهها با قرارگیری در یک فاکتور با بار عاملی باال ،مقدار ویژه  2911و تبیین
واریانس به میزان  11912از قابلیت اندازهگیری باالیی برخوردارند .برای
سنجش شاخص توسعه اقتصادی از ترکیب سه معرف سرانه تولید ناخالص
داخلی ،سرانه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت استفاده گردید.
مولفههای توسعه اقتصادی نیز با قرارگیری در یک فاکتور با بار عاملی باال،
مقدار ویژه  2910و تبیین واریانس به میزان  10911از قابلیت اندازهگیری
باالیی برخوردار بودند.

نتیجه
(توازن برابری در
آموزش عالی و
توسعه اقتصادی)

سایماگو ،8بانک جهانی،
رتبه بندی شانگهای
و جوائز نوبل
()2000-2014

مراد از کارائی علمی ،تولید پایدار ،مستمر و متوازن علوم در سطح جامعه
است (چلبی .)12 :1818 ،شاخص کارائی علمی از طریق ترکیب شش مؤلفه
میزان تولید مقاالت ،ضریب استنادات ،تعداد دانشمندان و محققین برای یک
میلیون نفر ،برندگان جوائز نوبل ،رتبهبندی دانشگاهها در سطح بینالمللی و
تنوع تولیدات علمی ساخته شد .برای سنجش تنوع تولیدات علمی از توازن
تولید علم در موضوعات فنی و مهندسی ،پزشکی ،علوم ،کشاورزی و علوم
محیطی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم رفتاری و علوم انسانی استفاده
گردید .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که همه مؤلفهها با قرارگیری در یک
فاکتور با بار عاملی باال ،مقدار ویژه  4918و تبیین واریانس به میزان 82910
از قابلیت اندازهگیری باالیی برخوردارند.

کارائی علمی

خانه آزادی
()2000-2010

دادههای مردمساالری(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) در بازه عددی بین  1تا
 1قرار دارند.

مردمساالری

شاخص KOF
()2000 -2010

جهانیشدن در عرصه اقتصاد مترادف با جهانیشدن سرمایه و یکپارچگی و
ادغام اقتصادهای ملی به همراه گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد است
(هاردت .)2 :2000 ،1برای سنجش میزان جهانیشدن اقتصادی از دادههای
درهر ،گاستون و مارتنز )2008( 2استفاده گردید.

جهانیشدن
اقتصادی

www.govindicators.org
()2000-2010

حاکمیت قانون ،منعکسکننده میزان اطاعت و فرمانبرداری عاملین از قانون،
کیفیت اجرای قراردادها ،حقوق مالکیت ،اقتدار دادگاه و پلیس و همین طور
احتمال وقوع جرم و خشونت در جامعه است .بازه عددی حاکمیت قانون بین
اعداد  -291و  +291قرار دارد.

حاکمیت قانون

4

1. Unesco
2. World Bank
3. Scimago
4. Freedom House
5. Hardt
6. Dreher, Gaston & Martens

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
منبع و سال

سال سوم -شماره  -5پاییز و زمستان 3131

02

تعریف مفهومی و عملیاتی شاخصها

شروط و نتیجه

بانک جهانی
()2000-2010

برای سنجش صنعتی شدن از ترکیب دو معرف سرانه مصرف انرژی و ارزش
افزوده در بخش صنعت استفاده گردید .همبستگی معنیداری بین این دو
متغیر با ضریب  0911وجود داشت.

صنعتی شدن

اینگلهارد
()1111-2001

برای سنجش میزان عامگرائی از دادههای پیمایش جهانی اینگلهارد استفاده
گردید .این شاخص با استفاده از میزان تحمل تنوع نژادی ،قومیتی و زبانی
ساخته شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که همه مؤلفهها با قرارگیری در
یک فاکتور با بار عاملی باال ،مقدار ویژه  2988و تبیین واریانس به میزان
 12904از قابلیت اندازه گیری باالیی برخوردارند .میزان آلفای کرونباخ شاخص
عامگرائی 0918 ،بود.

عامگرائی

http://geert
Hofstede.com
()2010

برای اندازهگیری مساواتطلبی 2از شاخص فاصله قدرت هوفشتده 8که برای
سنجش مساواتطلبی ساخته شده است ،استفاده گردید.

مساوات
طلبی

PRS GROUP
()2000-2010

انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که در
یک حوزه تعاملی معین شکل و معنا پیدا میکند .برای شاخص انسجام
اجتماعی از دادههای سرمایه اجتماعی ،میزان تنش قومی و تضاد درونی
کشورها استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که همه مولفهها با
قرارگیری در یک فاکتور با بار عاملی باال ،مقدار ویژه  1981و تبیین واریانس
به میزان  22918از قابلیت اندازهگیری باالیی برخوردارند.

انسجام اجتماعی

www.govindicators.org
()2000-2010

بیثباتی سیاسی ،منعکسکننده وضعیت دولتی است که معموالً از طریق ابزار
خشونت غیرنهادینه شده با انگیزههای سیاسی و یا تروریسم ساقط
میشود .بازه عددی داده ثبات سیاسی بین  -291و  +291قرار دارد.

ثبات سیاسی

www.govindicators.org
()2000-2010

کنترل فساد ،منعکس کننده اندازه اعمال قدرت عمومی برای جلوگیری از
فساد است .بازه عددی داده کنترل فساد بین  -291و  +291قرار دارد

کنترل فساد

1

واسنجی 4مبتنی بر رهیافت مجموعه فازی که حتی برای مقیاسهای ترتیبی نیز صفر معنیدار
فراهم میکند ،مدارج (فواصل) وسیله سنجش را تحت قاعده در میآورد .در واسنجی فازی از
دانش محتوایی 1استفاده میشود .دانش محتوایی اجازه میدهد از مالکهای خارجی استفاده
شود .پس از تعیین نقاط آستانه ،عضویت کامل ،تقاطع و عدم عضویت کامل برای شروط علّی و
نتیجه با استفاده از نرمافزار مجموعه فازی ( ،)FS/QCAتوابع عضویت و شروط واسنجی برای
متغیر نتیجه و شروط علّی به نرمافزار داده شده و با محاسبه نمرات فازی توسط نرمافزار مربوطه،
با ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی ،ترکیبهای ممکن شرایط علّی در بین موارد به دست آمد.

1. World Bank
2. Egalitarian
3. Hofstede
4. Calibration
5. Substantive
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جدول ،2واسنجی متغیرها ،آستانه عضویت ،عدم عضویت و نقاط تقاطع متغیرهای شروط و نتیجه
را نشان میدهد.
جدول  : 6واسنجی متغیرها ،آستانه عضویت ،عدم عضویت و نقاط تقاطع شروط و نتیجه
عضویت کامل در

نقطه تقاطع

عدم عضویت کامل در مجموعه

شروط /نتیجه
نتیجه
(توازن برابری و توسعه اقتصادی)

20

18

1

کارائی علمی

11

1

0921

کنترل فساد

1980

0980

-1910

حاکمیت قانون

1980

0980

-1910

مجموعه

مردمساالری

1

8

1

جهانیشدن اقتصادی

14

18

80

انسجام اجتماعی

11

20

20

عامگرائی (در مقابل خاصگرایی)

1

20

10

صنعتی شدن

10

11

1

ثبات سیاسی

0980

0901

-2

مساواتطلبی

81

11

10

نتایج
جدول ،8اطالعات و آمارههای توصیفی مربوط به شروط علی و نتیجه را نشان میدهد .همانطوری
که در این جدول مشاهده میشود ،تعداد موارد تحت مطالعه  48کشور است.
جدول  :0اطالعات و آمارههای توصیفی نتیجه و شروط علی
شروط /نتیجه

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تعداد موارد

ثبات سیاسی

-09121

-09414

09181

-2944

1908

48

مردمساالری

8918

8940

1981

1

1

48

کنترل فساد

-09112

-09401

09128

-1911

2901

48

جهانیشدن اقتصادی

14901

18911

18911

28911

11911

42

حاکمیت قانون

-09118

-09410

09122

-1988

1911

48

صنعتیشدن

18981

2912

18984

0

100

48

کارائی علمی

1922

1911

12901

0

100

48

انسجام اجتماعی

18981

11942

28921

0

100

41

عامگرائی

24921

11922

20944

0

100

88

مساواتطلبی

28988

10

11982

81

100

42

توازن برابری و توسعه
اقتصادی

18901

2911

20918

0

100

48
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بررسی شرایط الزم و کافی علی منفرد
در رهیافت منطق فازی برای ارزیابی شرط الزم و کافی از اصل زیرمجموعه استفاده میشود .شرط
الزم آن است که نتیجه زیرمجموعه شرط باشد و شرط در صورتی کافی است که آن شرط
زیرمجموعه نتیجه باشد .نمودارهای  XYنمرات فازی شاخص ضرورت و کفایت نسبت نمرات
فازی در ارتباط با رابطه نظری را بررسی مینمایند .در این نمودارها رابطه شروط نظری با نتیجه
به صورت منفرد و جدا موردبررسی قرار میگیرد .شرط الزم نشان میدهد که حضور شرط برای
نتیجه ضروری است .درحالیکه شرط کافی نتیجه موردنظر را ایجاد مینماید .چنانکه در
نمودارهای 2و  8مشاهده میشود ،شروط صنعتی شدن و عامگرائی شرط الزم توسعه اقتصادی
است .البته ممکن است خطای سنجش مانع از آن شده است که همه نقاط در پایین قطر اصلی و
دست راست قرار گیرند که میتوان با کاهش  091عضویت فازی این نقص را تا حدودی تعدیل

کرد (نمودار .)2
نمودار .2پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم
صنعتیشدن و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.911

Sufficiency=0.828

نمودار .8پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم عامگرائی و
توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.930

Sufficiency=0.559

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

نمودار .4پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم انسجام
اجتماعی و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.914

Sufficiency=0.534
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نمودار .1پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم مردمساالری
و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.899

Sufficiency=0.491

همانطوری که در نمودارهای  4و  1مشاهده میشود ،انسجام اجتماعی و مردمساالری نیز
شرط الزم توازن بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی است ،چرا که اکثر نقاط مربوط به
موارد مورد مطالعه به استثنای مواردی محدود ،در زیر قطر اصلی قرار گرفتهاند.
نمودار  .2پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم حاکمیت
قانون و توازن برابری و توسعه اقتصادی

نمودار  .1پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم کنترل
فساد و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Sufficiency=0.641

Sufficiency=0.666

Necessity=0.871

Necessity=0.857
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چنانکه در نمودارهای  2و  1مشاهده میشود ،حاکمیت قانون و کنترل فساد شرط الزم توسعه
اقتصادی و برابری در آموزش عالی است.
نمودار  .8پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم ثبات
سیاسی و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.877

Sufficiency=0.589

نمودار  .1پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی کارائی علمی
و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.840

Sufficiency=0.889

نمودار پراکندگی امتیازات فازی فوق نشان میدهد که کارائی علمی شرط کافی و ثبات سیاسی
شرط الزم توازن بین توسعه اقتصادی و برابری آموزشی است.
نمودار  .10پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم جهانیشدن
و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.884

Sufficiency=0.474

نمودار  .11پراکندگی امتیازات فازی نه شرط الزم و نه
کافی مساوات طلبی و توازن برابری و توسعه اقتصادی

Necessity=0.732

Sufficiency=0.683
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پراکندگی امتیازات فازی نمودارهـای فوق نشان میدهـد که جهانیشدن شرط الزم و
مسـاواتطلبی نه شرط الزم و نه کافی توازن بین توسعه اقتصادی و برابری آموزشی است.
جدول  ،4شروط علی الزم و منفرد وقوع نتیجه را منعکس مینماید .همانطوری که مشاهده
میشود ،همه شروط علی قید شده در جدول زیر به غیر از کارائی علمی که شرط کافی بروز رخداد
و نتیجه است ،با توجه به ضریب سازگاری باالتر از  0981زیرمجموعه نتیجه بوده و هر یک به
تنهایی شروط الزم نتیجهاند .در این میان تنها مساواتطلبی در جامعه نه شرط الزم و نه شرط
کافی بروز و وقوع نتیجه است.
جدول  : 3تحلیل شرایط ضروری و الزم توازن برابری آموزشی و توسعه اقتصادی
متغیر نتیجه :توازن برابری آموزشی و توسعه اقتصادی
ضریب پوشش

ضریب سازگاری

09811

09181

ثبات سیاسی

09811

09411

مردمساالری

09811

09222

کنترل فساد

09884

09414

جهانیشدن اقتصادی

09811

09241

حاکمیت قانون

09111

09828

صنعتی شدن

09840

09881

کارائی علمی

09114

09184

انسجام اجتماعی

09180

09111

عامگرائی

09182

09288

مساواتطلبی

علیت عطفی و ترکیبی

1

برای تحلیل شرایط کافی از جدول صدق فازی استفاده میشود که نتایج آن ترکیبات علی ممکنی
را منعکس میکند که کل موارد مورد مطالعه را در بر میگیرد .در این رابطه تعیین حدود آستانه
سازگاری 2و آستانه فراوانی 8از اهمیت وافری برخوردار است .درحالیکه دامنه سازگاری از  0تا 1
متغیر است ،امتیاز بین  0و  ،0911نشانگر وجود ناسازگاری اساسی است (راگین ،2000 ،ریهوکس
و راگین .)2001 ،4در تحلیل شرایط کافی ،شاخص سازگاری هر مسیر نشانگر آن است که ترکیب
شروط علی ،زیرمجموعه نتیجه است و ضریب سازگاری باال نشانگر کفایت شروط علی برای نتیجه
1. Configurational
2. Consistency cutoff
3. Frequency Cutoff
4. Rihoux & Ragin
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موردنظر است .نکته مهم این است که شاخص سازگاری پیشنیاز ضریب پوشش است ،اگر ضریب
سازگاری کمتر از  0980باشد ،محاسبه پوشش معنا نداشته و بحث آن منتفی است .شاخص
سازگاری بیانگر اهمیت نظری و شاخص پوشش بیانگر اهمیت تجربی است.
عالوه بر آستانه سازگاری ،همانطور که ریهوکس و راگین ( )2001بیان میکنند ،تعیین آستانه
فراوانی نیز باید مورد مالحظه قرار گیرد .آستانه فراوانی به تعداد مصادیق تجربی تعیینشده برای
مسیرهای علی مربوط میشود .در این پژوهش در تحلیل شرایط کافی ،آستانه  2مورد ،در نظر
گرفته شد .در جدول صدق فازی ،باقیماندهها ترکیبات منطقی ممکنیاند که یـا فاقد موارد
تجربیاند و یا در آستانه فراوانی حداقلی مورد نظر قرار ندارند (راگین.)2008 ،
در تحلیل علیتهای عطفی و ترکیبی  10شرط اصلی مدنظر قرار گرفت که برای این شروط،
نرمافزار  FS/QCAبا ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی ،ترکیبهای ممکن شرایط علی را محاسبه
و فراوانی موارد را در هر ترکیب نشان داد .چون هدف اساسی استخراج مسیرهایی علی است که
عالوه برداشتن شاخص سازگاری باال بهعنوان شرط کفایت ،مصادیق خارجی و تجربی بیشتری را
نیز پوشش دهند ،در این پژوهش از میان مسیرهای علی متعدد ،تنها یک مسیر علی دارای اهمیت
نظری و تجربی الزم بود و بقیه ترکیبها به دلیل فقدان مصادیق تجربی و یا پوشش تجربی کمتر
از آستانه فراوانی مورد نظر در تحلیل حذف شدند .جدول  ،1شروط عطفی و ترکیبی توازن بین
برابری آموزشی و توسعه اقتصادی و مصادیق تجربی آن را نشان میدهد.
جدول  :3شروط عطفی -ترکیبی توازن بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی و مصادیق تجربی آن
تحلیل مسیر علی بر اساس الگوریتم صدق و کذب فازی
ترکیب شروط علی توازن برابری آموزشی و توسعه اقتصادی :صنعتی شدن ،مردمساالری ،کارائی علمی ،حاکمیت قانون و ثبات
سیاسی
مسیر علی عطفی/ترکیبی
صنعتیشدن٭
مردم ساالری٭
کارائی علمی٭
حاکمیت قانون٭
ثبات سیاسی

شاخص
پوشش

خام1

شاخص پوشش
منحصربهفرد2

شاخص
سازگاری8

3

09181

09181

09121

موارد
فرانسه ( )0911،0928ژاپن ()0912،0912
آلمان ( )0911،0911کانادا ()0918،0921
استرالیا()0928،0911ایتالیا()0911،0911
اسپانیا()0911،0921
انگلستان()0928،0921
ایاالتمتحده()0911 ،1
کره جنوبی()0922،0912
1. Raw Coverage
2. Unique Coverage
3. Consistency

 .4عالمت ضربدر در این تحلیل به معنای «و» و  andاست
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همانطوریکه در جدول فوق مشاهده میشود ،ضریب سازگاری این مسیر علی عطفی 09121
است .این میزان ضریب سازگاری با ضریب پوشش  ،09181بیانگر اهمیت نظری و تجربی میسر
فوق میباشد .از میان موارد مورد مطالعه 10 ،مورد از کشورها ،در زمره مواردیاند که مصداق
تجربی این مسیر علی بوده و از آن حمایت میکنند .همانطور که راگین ( )2008اشاره میکند
تعداد نسبی موارد در یک مسیر علی شاخص مستقیم اهمیت تجربی آن مسیر علی است .در این
مسیر علی ،ترکیب شروط کارائی علمی ،حاکمیت قانون ،مردمساالری ،ثباتسیاسی و
صنعتی شدن است که منجر به توازن برابری آموزشی و توسعه اقتصادی شده است .اعداد داخل
پرانتز در مقابل هر یک از مصادیق تجربی بیانگر نمرات فازی شروط و نتیجه است .با نگاهی به
جدول ( 2صفحه  )10میتوان گفت با اینکه در میان  48کشور مورد مطالعه ،کشورهای دیگری
نیز هستند که حائز برابری در آموزش عالیاند ،اما توازن بین برابری و کارائی اقتصادی در آنها
محقق نشده است ،لذا با توجه به نتایج مسیر علی عطفی مذکور ،بایستی شروط علی فوق وجود
داشته باشد تا برابری آموزشی توأم با کارائی اقتصادی محقق شود .لذا در غیاب شروط عطفی
فوقالذکر ،نمیتوان توازنی بین برابری و توسعه اقتصادی برقرار کرد.
بحث و نتیجهگیری
با نگاه کلی به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که با اینکه برابری در دسترسی به
آموزش عالی یکی از واقعیتهای غیرقابل کتمان برخی نظامهای آموزش عالی در اقصی نقاط
جهان است و از چنین پدیدهای معموالً تحت عنوان تودهایشدن ،1مردمیشدن 2و
دموکراتیزاسیون 8یاد میشود ،اما شواهد نشان میدهد که در همه کشورها صرف تکثر و ازدیاد
کنشگران علمی (برابری در آموزش عالی) ،توسعه اقتصادی به همراه نداشته و توازنی بین این دو
ارزش و هدف مهم آموزش عالی برقرار نشده است .کشورهایی هستند که با وجود برابری زیاد در
آموزش عالی ،همچنان با بحران کارائی اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند(جدول  .)2لذا برابری
در آموزش عالی بطور منفرد تنها یکی از ارزشهای مدنظر آموزش عالی است و بایستی به موازات
این برابری ،شروطی در جامعه حضور داشته باشد تا توازنی بین برابری آموزشی و توسعه اقتصادی
برقرار شود.

1. Massification
2. Popularization
3. Democratization
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نتایج شروط الزم و کافی منفرد نشان داد که انسجام اجتماعی ،عامگرائی ،کنترل فساد ،حاکمیت
قانون ،مردمساالری ،ثبات سیاسی ،صنعتیشدن و جهانیشدن اقتصادی هر یک به تنهایی شرط
الزم و کارائی علمی شرط کافی منفرد بروز نتیجه (توازن برابری در آموزش عالی و توسعه
اقتصادی) است .در علیتهای عطفی و ترکیبی ،از میان مسیرهای متعدد علی ،تنها یک مسیر
علی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری
و تجربی الزم بود .در این مسیر علی ،کارائی علمی ،صنعتی شدن ،حاکمیت قانون،
مردمساالری و ثبات سیاسی در ترکیب با هم مجموعاً علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه موردنظر
فراهم نمودند .بنابراین برای تحقق هدف موردنظر ضرورت دارد برابری در آموزش عالی به موازات
نیازهای بازار کار و درجه صنعتی شدن محقق شود و در فقدان بازار کار نمیتوان از برابری آموزش
عالی انتظار کارائی اقتصادی داشت و چنانچه آرچر بیان میکند در چنین شرایطی با توسعه
آموزش عالی ،توسعه اقتصادی ظاهر نمیشود .کارائی آموزش عالی و تولید و تکثیر دانش ،یکی
دیگر از عواملی است که در این میان نقش وافری دارد و حتی چنانچه در شروط علی منفرد مطرح
شد ،بهتنهایی شرط کافی توسعه اقتصادیاست .لذا برای تحقق کارائی اقتصادی ،نظام آموزش
عالی باید از کیفیت الزم برخوردار بوده و به لحاظ توسعه دانش ،نظامی کارا باشد .از جمله شروط
دیگری که منجر به نتیجه (توازن برابری و توسعه اقتصادی) میشوند ،حاکمیت قانون ،مردم-
ساالری و ثبات سیاسی است .در فقدان عوامل مذکور نمیتوان از برابری در آموزش عالی ،انتظار
توسعه اقتصادی داشت و برابری در آموزش عالی در کشوری میتواند توسعه اقتصادی به همراه
داشته باشد که آن جامعه حائز شروط عطفی و ترکیبی مذکور باشد.
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پیوست
جدول  :2دادههای برابری و نتیجه (توازن بین برابری و توسعه اقتصادی) کشورهای مورد مطالعه
نتیجه
(توازن برابری و

نتیجه
برابری

کشورها

88918

استرالیا

18924

81908

ترکیه

21928

12904

12918

اوکراین

28912

84911

11948

روسیه

22911

14918

8901

41942

پرو

100

12940

0918

18981

غنا

18911

21981

کانادا

1918

81980

فیلیپین

81924

11981

ژاپن

0901

0914

تانزانیا

1911

82901

مکزیک

12910

21988

ایران

4902

21911

آفریقایجنوبی

1911

11914

عراق

12928

81918

آرژانتین

1921

42928

مالزی

12912

100

کرهجنوبی

0

0

اتیوپی

11910

11980

لهستان

توسعه اقتصادی)
22918

برابری

کشورها

(توازن برابری و
80922

11901

فرانسه

11912

انگلستان

11908

ایتالیا
اسپانیا
آمریکا

توسعه اقتصادی)

0918

12921

مراکش

84911

11908

آلمان

0902

1914

کنیا

0911

1911

نیجریه

0911

8911

ازبکستان

2918

21911

هند

0901

11901

کامرون

8908

18921

رومانی

0911

11942

سودان

0912

1908

پاکستان

0988

84

سوریه

11911

21918

چین

0901

1982

یمن

1911

11922

تایلند

0

1912

افغانستان

0

12911

بنگالدش

0901

2910

ماداگاسکار

2981

81984

اندونزی

0901

2914

موزامبیک

1901

22921

ویتنام

1901

14981

کلمبیا

0902

1988

اوگاندا

0920

11912

سریالنکا

2920

81941

مصر

