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Abstract 
The purpose of this article is to investigate how education affects happiness in 

selected developing and developed countries in the period 2005-2016. For this 

purpose, using dynamic and static panel methods, the factors affecting happiness 

with emphasis on training indicators have been estimated. The estimation results in 

selected developing countries have shown that preschool enrollment rate and 

elementary enrollment rate have no significant effect on happiness, but secondary 

enrollment rate and university enrollment rate have a significant negative effect on 

happiness. The estimation results in selected developed countries have also shown 

that the preschool enrollment rate has a significant positive effect on happiness, 

which shows the attention of the preschool education system in these countries to 

improve the level of happiness, but the primary enrollment rate, secondary 

enrollment and university enrollment rates did not have a significant effect on 

happiness. Therefore, in general, it can be concluded that the higher the level of 

education of individuals has caused the lower the happiness of individuals or at least 
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did not have a significant effect on happiness. One of the reasons for this is that with 

the increase of education, a person's expected happiness becomes more gap with his 

realized happiness, because the promotion of education increases the level of 

expectations, and as a result, because the realized happiness does not increase in 

proportion to the expected happiness, improving the level of education will further 

reduce happiness. This finding could be another indication of the existence of the 

Easterlin paradox.  

Keywords: Happiness, Education, Developing Countries, Developed Countries, 

Panel Approach 
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  هايي بر پارادوكس استرلين اثرات آموزش بر شادي: داللت

  *زيمشگر نايم
  ***سيدپرويز جليلي كامجو ،**يونس نادمي

  چكيده
هدف از اين مقاله بررسي چگونگي اثرگذاري آموزش بر شادي در كشورهاي منتخـب در  

بوده است. بدين منظور با استفاده از  2005- 2016حال توسعه و توسعه يافته در بازه زماني 
هاي آموزش مدلسـازي    روشهاي پانل پويا و ايستا عوامل موثر بر شادي با تاكيد بر شاخص

و برآورد شده است. نتايج برآورد مدل پژوهش در كشورهاي منتخب در حال توسعه نشان 
داري بـر شـادي     داده است نرخ ثبت نام پيش دبستاني و نرخ ثبت نام ابتـدايي تـاثير معنـي   

داري بـر    است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تـاثير منفـي و معنـي     نداشته
است. نتايج برآورد مدل پژوهش در كشورهاي منتخب توسعه يافته نيـز نشـان     شادي داشته

داده است نرخ ثبت نام پيش دبستاني تاثيري مثبت و معني دار بر شـادي داشـته اسـت كـه     
ان دهنده توجه نظام آموزشي پيش دبستاني در اين كشورها به ارتقاي سطح شادي است نش

داري بـر    اما نرخ ثبت نام ابتدايي، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تـاثير معنـي  
توان نتيجه گرفت هرچه مقطع تحصيلي افراد باالتر   اند. بنابراين در مجموع مي  شادي نداشته

داري تاثيري بر شادي نداشته است.   شادي افراد كاهش يافته يا حداقل بطور معنيرفته است 
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يكي از داليل اين موضوع آن است كه با افزايش تحصيالت شادي انتظاري فرد بـا شـادي   
كند زيـرا ارتقـاي آمـوزش باعـث افـزايش سـطح         تحقق يافته وي شكاف بيشتري پيدا مي
ادي تحقق يافته متناسب با شـادي انتظـاري افـزايش    انتظارات فرد شده و در نتيجه چون ش

  شـود.   توان گفت كه ارتقاي سطح آموزش موجب كاهش بيشتر شادي مـي   يابد لذا مي  نمي
  تواند داللتي ديگر بر وجود پارادوكس استرلين باشد.  اين يافته مي

شـادي، آمـوزش، كشـورهاي در حـال توسـعه، كشـورهاي توسـعه يافتـه،          كليد واژه ها:
  .پانل  روش

  JEL: I31 ،I21 ،O57، C23طبقه بندي 

  
  مقدمه .1
طـرف    به عبارت ديگـر از يـك   آن است. توسعه كشور بخش آموزش رشد و از اركان يكي

ي دستيابي به رشـد و  برا يابزاراز طريق ارتقاي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي آموزش 
  باشد.  توسعهتواند يكي از اهداف   از طرف ديگر آموزش خود ميتوسعه است و  نهايتا

ترين مفاهيم در طـول تـاريخ بشـريت      پيچيدهاز  )Happiness( ي يا شادكاميمفهوم شاد
يك تعريـف  . مطرح است "يشاد" در متون فلسفي دو تعريف نسبت به مفهوماست.  بوده
حسـي   عنـوان   بـه  يداند و در تعريف دوم شاديم ييشكوفا اي يستيمترادف با بهز را  يشاد

بـا ايـن وجـود تعريـف     . )1400شود (كاوند و نادمي،   تعبير مي به آرامش هيشبروانشناختي 
شادي در ساير متون علمي بسيار متفاوت بوده است. در مقاله حاضر به تبعيـت از تعريـف   

 اي درجـه  ي اسـت كـه  از زندگ تيرضا منظور از شادي همان  Veenhoven,1990)( نهونيو
 شـرفت يپرغـم    علـي  .كند  يم يابيمثبت ارز كلي طور  خود را به يگزند تيفياست كه فرد ك

ي ديگر در بخش مشكالت روان ي ازاريو بس يديناامي در دنياي امروز، وجود فناورعلم و 
اي شـاد بـراي آحـاد جامعـه       د، دستيابي به جامعهده  ينشان م قابل توجهي از مردمان جهان
در همين راستا يكي از مهمترين تناقضات پيرامـون مطالعـات    .همچنان چالش برانگيز است

تنـاقض بـين شـادي و درآمـد      )(Easterlin, 1974 نياسترلشادي، پارادوكس استرلين است. 
مثبـت   ياگرچه در كوتاه مدت رابطه درآمد بـا شـاد   سرانه را اينگونه توضيح داده است كه

منظر رابطه  نينكرده است و از ا يچندانرييتغ يشاد ،درآمد شياست اما در بلندمدت با افزا
 ميرابطـه مسـتق   كيمعكوس است تا  Uرابطه  كي هيشب شتريدر بلندمدت ب يو شاد ددرآم
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كند يكـي    بيان مي) Easterlin, 1995( نياسترل). 1399ي (صداقت كالمرزي و زبيري، صعود
د،  افراد جامعه خود از داليل ايجاد پارادوكس استرلين اين است كه همزمان با افزايش درآم

انتظار آنها از شادي بيش از شادي  همزمان با افزايش درآمد، وكنند   را با يكديگر مقايسه مي
تواند لزوما به شادي بيشتر در جامعه   كند و در نتيجه افزايش درآمد نمي  تحقق يافته رشد مي

نمايد زيرا انتظارات فرد آموزش و پرورش در اينجا نقشي محوري مي تواند ايفا  منجر شود.
و  آمـوزش تواند از سطح آموزش و پرورش فرد تـاثير پـذيرد. در ايـن راسـتا       از شادي مي

اي شاد و سالم باشـد يـا بـالعكس      تواند يكي از ابزارهاي تحقق جامعه  همچنين مي پرورش
بـراي   تواند نتايج ناگواري در دستيابي به اين اهداف  سيستم آموزش و پرورش نامناسب مي

است  نيآموزش و پرورش انظام  جامعه در پي داشته باشد. به عنوان نمونه يكي از وظايف
كنـد تـا در    قيتشـو  يهنـر  ي وورزش ،يگروه ،يمشاركت يآموز را به انجام كارها كه دانش

 شـاد شـدن   يبـرا  مـل از عوا يكيتواند   يماين  كهديوجود آ بودن به ديدانش آموز حس مف
توانـد از طريـق ايجـاد آرامـش روانـي در        آموزش مي ).1392(نيازآذري، باشد آموزان  دانش

دارد  يكه آرامش روان يشناسان معتقدند فرد  روانجامعه موجب ارتقاي سطح شادي شود. 
 يرشـد و بـارور   يبرا يا نهيو خود زم رديبگ ميتصم يكند و به خوبر فك يبه خوب تواند  يم

طريق ارتقاي سـطح سـرمايه انسـاني بـه ارتقـاي سـطح       تواند از   آموزش مياست.  شهياند
درآمــدي افــراد و در نتيجــه بهبــود ســطح شــادي در جامعــه منجــر شــود (محمــد زاده و 

تواند به   ). همچنين آموزش از طريق افزايش اعتماد به نفس و لذت يادگيري مي92همكاران،
ديـده نتوانـد از    ارتقاي سطح شادي جامعه منجر شود. در مقابل درصورتيكه فـرد آمـوزش  

تواند باعث ناراحتي و كاهش سطح شادي در جامعـه    طريق آموزش وارد بازار كار شود مي
شود. در واقع فرد تحصيلكرده با تحصيالت خود انتظار سطح بـاالتري از كيفيـت زنـدگي    

تواند سطح شـادي در جامعـه را كـاهش دهـد.       دارد كه اگر اين انتظارات برآورده نشود مي
درصورتيكه آموزش منجر به آگاهي بيشتر افـراد از مشـكالت و دردهـاي جامعـه     همچنين 
تواند به كاهش سطح شادي در افراد تحصيلكرده منجر شود. در نتيجه تاثير خالص   شود مي

توانـد متفـاوت     آموزش بر شادي در دو دسته كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مـي 
دي در هر دسته از كشورها نيز از قبل مشخص نيست باشد و نحوه اثرگذاري آموزش بر شا

  و نياز به بررسي تجربي دارد. 
دستيابي به سطوح باالتر شادي در جوامع امروزي يكي از اهدافي است كـه بسـياري از   

كنند. به عنوان مثـال تاسـيس وزارتخانـه      كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته دنبال مي
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هاسـت. در ايـن راسـتا الزم اسـت ابعـاد        يكي از اين نمونـه شادي در امارات متحده عربي 
گوناگون موثر بر شادي شناسايي شوند. يكي از اين عوامل اثرگذار، آمـوزش اسـت كـه در    
اين پژوهش به بررسي نحوه اثرگذاري آموزش بر شـادي در كشـورهاي منتخـب در حـال     

تواند در حـوزه سياسـتگذاري     شود. نتايج اين پژوهش مي  توسعه و توسعه يافته پرداخته مي
 آموزشي در راستاي دستيابي به سطوح باالتر شادي در جامعه مفيد باشد.

ي بخش اول، بخش دوم بـه    مقاله حاضر از پنج بخش تشكيل شده است. پس از مقدمه
ادبيات نظري و پيشينه پژوهش اختصاص دارد. در بخش سوم روش تحقيق ارائه شده است 

گيـري و پيشـنهاد     اند. در نهايت بخش پاياني به نتيجـه   يج تحليل شدهو در بخش چهارم نتا
  اختصاص يافته است. 

  
  ادبيات نظري و پيشينه پژوهش .2

  ادبيات نظري 1.2
توانـد ايـن امكـان را دهـد تـا بـه اهـداف و          آموزش و ارتقاي سطح تحصيالت به فرد مي

اش بهتر خود را تطبيق   ه در طول زندگيهايش دست يابد يا يا با تغييرات اتفاق افتاد  خواسته
برد زيرا آنها زماني كه بيكار   دهد. اما ارتقاي سطح آموزش و تحصيالت، انتظارات را باال مي

گيرند و اگر انتظـارات بـرآورده نشـود      شوند بيشتر دچار بحران روحي و رواني قرار مي  مي
  )1395 تواند با رفاه تداخل ايجاد كند. (جعفري،  تحصيالت مي

در  توانـد   مـي  اگر چه عوامل پولي و غير پولي پژوهشهاي حوزه شادي نشان داده است
داشـتن شـبكه    .تر است  پررنگ همچون آموزش اما نقش عوامل غير پوليباشد شادي موثر 

توانـد از    كه مي تر و ارتباط با دنياي اجتماعي و مشاركت داشتن با ديگران  اجتماعي گسترده
آموزش قدرت استقالل . مي تواند شادي فرد را افزايش دهد يز فراهم شود،طريق آموزش ن
تواند منجر   و در نتيجه از طريق ايجاد حس استقالل و اعتماد به نفس مي دهد  را افزايش مي

  .)Chen, 2012(به ارتقاي سطح شادي فردي و در نهايت شادي جامعه شود 
در ميـزان طـالق و نـرخ     و آموزشـي  هـاي تحصـيلي    ازآن جا كه تفاوتاز طرف ديگر 

تواند از طريق عوامل اجتماعي نيز بر شادي فردي و جمعـي    موثر است بنابراين ميبيكاري 
تواند توانـايي فـرد را ارتقـا بخشـد و ممكـن اسـت         آموزش مينيز اثرگذار باشد. همچنين 
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طوري در افراد داراي توانايي فرد را در ايجاد ارتباط با خانواده و در ازدواج بهبود بخشد به 
  .)Chen, 2012(شود  تحصيالت بيشتر احتمال طالق كمتري ديده مي

هاي مالي و غير مالي بر شادي فـرد تـاثير     تحصيالت رسمي ممكن است از طريق كانال
گذار باشند. كانال هاي مالي مثل  درآمد، شغل، افزايش دستمزد و افزايش كيفيت شـغلي و  

وضعيت اجتماعي،  حمايت اجتماعي، عزت نفس، وضعيت تاهل كانال هاي غير مالي مثل 
  ).Dursun & Cesur, 2015و وضعيت سالمتي و مهارت شناختي در فرد تأثير گذار باشد (

دهـد كـه افـراد تحصـيل كـرده        هاي مختلف نشان مـي   ها و مكان  صدها مطالعه در زمان
ترند.آنها روابـط    ر  ازدواجشان موفقتري دارند و به احتمال زياد د  تر و طوالني  زندگي سالم

هاي بيشتري را در بازار كار در اختيار دارند. با اين حال   تري داشته و فرصت  فردي با كيفيت
ها در زمينه شادي بين آموزش عالي و بهزيستي ذهني رابطه نـاچيز     تعداد زيادي از پژوهش

گرفتنـد كـه آمـوزش در    و در بعضي مطالعات رابطه منفـي گـزارش شـده اسـت و نتيجـه      
آيد كه مردم را  شادتر كنـد.    شود و به نظر نمي  ها تنها موجب افزايش توانايي فرد مي  مدرسه

تواند افراد را جاه طلب تر كند و ممكن است رضايت از زندگي را كاهش   آموزش عالي مي
در كـالج   آموختگـان   دهد، زيرا  تحقق آرزوهاي بلند دشوارتر است. به عنـوان مثـال دانـش   

نسبت به دوستان كم تحصيل كرده خود،  در رابطه بـا بيكـاري سـطح اسـترس بـاالتري را      
كنند. آموزش عالي ممكن است با بازده منفي غير مالي همراه باشد. به عنوان مثال   تجربه مي

مـدت در    در مشاغل با درآمد باال به دليل داشتن  مسئوليت بيشتر و سپري كـردن  طـوالني  
كنند   تواند منجر به افزايش استرس شود و كارمنداني كه ساعات طوالني كار مي  مي محل كار

ممكن است تعادل كار و زندگي روزمره شان به چالش كشيده شود. يكي ديگر از تـأثيرات  
منفي آموزش عالي هزينه بيكاري است بطوريكه افراد با درجات آموزشـي بـاال كـه شـغل     

آورد   آن شغل براي آنها هزينه اقتصادي بيشـتري  بـه بـار مـي    بهتري دارند با از دست دادن 
)Nikolaev, 2018   وDursun & Cesur, 2015. (  

از ديگر مطالعات انجام شده  اثر غير مستقيم آموزش بر شادي از طريق كانـال درآمـد   
شـود. اخيـرا     است. درآمد باالتر منجر به مصرف بيشتر و باعث افـزايش كـارايي فـرد مـي    

ددانان تحقيقي درباره تاثير آموزش بـر انـواع مختلفـي از نتـايج غيـر مـالي را آغـاز        اقتصا
اند مانند سالمتي، ازدواج و فرزند پروري كه با بهزيستي ذهني مـرتبط اسـت كـه در      كرده
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تواند به همان اندازه دارايـي هـاي مـالي      اين صورت بازده غير مالي آموزش و پرورش مي
  ).Nikolaev, 2018باشد (

خوشـبختي   افزايش درآمد هموارهاينكه آيا  به عنوان مثال معماي استرلين در خصوص 
دهد   از مهمترين مطالعات اين حوزه بوده است. يافته هاي استرلين نشان مي مي آورد يا خير

اي   تواند به بهبود شادي منجر شود اما پس از سـطحي آسـتانه    افزايش درآمد تا سطوحي مي
توانـد بـه     شاهد رابطه مثبت بين درآمد و شادي بود كه اين مسئله خـود مـي   توان  لزوما نمي

دليل ارتقاي سطح آموزش در جامعه نيز باشد. به عبارت ديگر با ارتقاي سطح آموزش افراد 
سطح توقع و انتظارات خود از شادي را افزايش داده و لذا با سطوح درآمدي بيشتر به دليل 

از شادي، شاهد سطح باالتري از شادي نخواهند بـود و حتـي   افزايش شديد انتظارات خود 
ممكن است سطح شادي آنها عليرغم بهبود آموزش و سطح درآمدي كاهش يابد. بنـابراين  

هاي توضيح دهنده معماي استرلين باشد كه طيف وسـيعي از    تواند يكي از كانال  آموزش مي
  .)Chen, 2012( مطالعات حوزه شادي را به خود اختصاص داده است

نشـان  برخالف معماي استرلين كشورهاي مختلف  درصورت گرفته  ديگر هاي  پژوهش
درآمد باال با بهزيستي بهتري همـراه اسـت. بنـابراين درآمـد مطلـق در      همواره د كه نده  مي

ــرد نقــش دارد  ــتي ف ــرد  بهزيس ــن رويك ــرين   و در اي ــوان يكــي از مهمت ــه عن ــوزش ب آم
شـادي   تواند از طريق افزايش درآمد افـراد بـه بهبـود     مييه انساني ها در سرما  گذاري  سرمايه

آمـوزان را    . از ديگر مزاياي غير مالي آموزش اين است كـه دانـش  )Chen, 2012(منجر شود 
كند تا شغلي را پيدا كننـد    كند و به آنها كمك مي  در روند كشف استعدادهاي خود ياري مي

تواننـد در    هـا مـي    بقت بيشتر داشـته باشـد.آموزش ديـده   كه با آرزوها و استعدادهايشان مطا
انتخاب شغل بهتر عمل كنند پس داشتن تحصيالت خوب احتمال يافتن شـغل و درآمـد را   

دهد. مطالعاتي نشان مي دهد كه افراد با تحصيالت باال احتمـال شـغل رضـايت      افزايش مي
ر كارگران با پيشينه مشـابه امـا بـا    تر و استقالل كاري بيشتري دارند.  به عنوان مثال د  بخش

كند و از اعتبار باالتري برخوردارنـد.آنها داراي    تحصيالت باال احساس موفقيت بيشتري مي
تري هستند و احساس كنترل بيشتري بر زندگي خود دارنـد. مهـم تـر      شبكه اجتماعي قوي

دهـد. طـي     ياينكه تحصيالت بيشتر احتمال درگير شدن با مصرف مواد مخدر را كاهش مـ 
تحقيقاتي كه صورت گرفت  افراد تحصيل كرده دوست دارند وقت بيشتري را بـا خـانواده   

توانـد باشـد كـه افـراد تحصـيلكرده بيشـتر از         و دوستان خود  بگذرانند و  به اين دليل مي
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داننـد. شـواهد فراوانـي      اند خانواده و دوستانشان را مهـم مـي    كساني كه كمتر تحصيل كرده
ارد مبني بر اينكه زنان با تحصيالت بـاال تعـداد فرزنـدان كمتـري دارنـد و داشـتن       وجود د

دانند. تحقيقات نشان مي دهد كـه    فرزندان  بيشتر را از عوامل نارضايتي مالي در زندگي مي
آموزش والدين با تعداد بيشماري از پيامدهاي  مثبت همراه اسـت. از جملـه وظـايف آنهـا     

در زمينه رشد شناختي در اوايل زندگي تا رسيدن به دانشـگاه و  آموزش درست به كودكان 
كـرده سـبك تربيتـي      شان  اسـت. والـدين تحصـيل     آوردن شغلي خوب براي آينده  به دست

كننـد و بـه آنهـا نظـم و       متفاوتي دارند آنها وقت بيشتري را صرف تربيت فرزندانشـان مـي  
دانش جديدي را كسب كنند و  بتوانند مسـتقل  كنند تا   دهند و آنها را تشويق مي  انضباط مي
  ).Nikolaev, 2018فكر كنند (

  
  پيشينه پژوهش 2.2

آموزان انجام شد به اين   نفر از دانش 120) كه بر روي 1388در مطالعه برخوري و همكاران(
هاي مثبت انديشي تأثيري معني دار بر افزايش نمره انگيزه   نتيجه رسيدند كه آموزش مهارت

اي   هاي شادكامي داشته است كه نمونـه بـه روش تصـادفي خوشـه      پيشرفت و افزايش نمره
روي هم رفته نتايج بدست آمده در اين پژوهش تأثير آموزش مثبـت انديشـي     انتخاب شد.

كنـد. در مطالعـات بختيـار نصـرآبادي و پهلـوان        بر شادكامي دانـش آمـوزان را تأييـد مـي    
يي تأثير افزايش سطح تحصيالت و آموزش برنامه شـادي  ) كه با هدف شناسا1391صادق(

تواند ناشـي از    فوردايس بر شادي صورت گرفت به اين نتايج دست يافت كه شاد بودن مي
تحصيالت باالتر درميان افراد باشد و نشان داد كه آموزش برنامه شادي فوردايس بر افزايش 

رسش نامـه اسـتاندارد شـده شـادي     ميزان شادماني موثر است كه جمع آوري اطالعات با پ
) كـه تـأثير آمـوزش    1392فوردايس صورت گرفـت.  در پـژوهش مجيـدي و همكـاران (    

مديريت استرس بر شادي كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي بررسي شده است. نتـايج بـه   
اين صورت بود كه آموزش مديريت استرس باعث افزايش ميزان شادي در گـروه مداخلـه   

هاي مختلف تحصيلي و سـطوح مختلـف درآمـدي      ير مديريت استرس بر گروهشد ولي تأث
بين زنان و مردان و در دو گروه مجرد و متاّهل اثر يكسان داشته است. در پژوهش بحيرائي 

كه با هدف تاّثير آموزش مهارت مثبت انديشي بر شادي كودكان انجـام   )1396و همكاران (
آموزان دختر   ت انديشي منجر به افزايش شادي دانششد، نشان دادند كه آموزش مهارت مثب
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شده است.كه مطالعه از نوع نيمه آزمايشي، با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل 
) انجـام شـده اسـت، وي نشـان داد كـه برنامـه       1396اي كه توسط بهرامي(   بود. در مطالعه

يجـه كـاهش افسـردگي و    آموزش والدگري مثبت سبب افـزايش دانـش و مهـارت و در نت   
گردد و   اضطراب آنها خواهد شد و افزايش خودكارآمدي آنها سبب خود كنترلي فرزندان مي

هاي عواطف مثبت و شادي است. روش پژوهش   كننده  خودكارآمدي خود يكي از پيش بيني
سال بود كه به شيوه  14تا  12شبه تجربي بوده و جامعه پژوهش شامل كليه مادران نوجوان 

) در 1397تصادفي داده در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شده بود. افالكي فرد و بزم (
اند.   آموزان پرداخته  اي به بررسي اثرگذاري فضاي آموزشي بر شادي و يادگيري دانش  مطالعه

ي شان در چهار نمونه مورد  يآموزش طيآموزان در مورد مح  ، نظرات دانشدر پژوهش مذكور
روش مطالعـه آنهـا   . روش مـورد اسـتفاده در  ه اسـت شـد  يپرسشـنامه جمـع آور   قيطر از

 ي بوده است.دانيم يها  يو بررس ياسناد ،يا  بر مطالعات كتابخانه يو مبتن يليتحل - يفيتوص
در دانـش   يو دلبسـتگ  يتمنديو رضـا  ينقش عوامل كالبد نيارتباط ب رب بدست آمده جينتا

) در پژوهشي با عنـوان سـالمت معنـوي و    1397اران (نيك جو و همك دارد. ديآموزان تاك
شادكامي دانشجويان به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به رابطه مسـتقيم سـالمت معنـوي و    

كردن براي افزايش سالمت معنـوي دانشـجويان،     ريزي  شادكامي، مسئوالن آموزشي با برنامه
ر اين نكته تاّكيـد دارنـد كـه سـالمت     توانند زمينه را براي افزايش شادي فراهم كنند و ب  مي

 - معنوي نقش مهمي در پيشبرد اهداف آموزشي دارد كه روش مورد مطالعه آنهـا، توصـيفي  
تحليلي و داده ها با استفاده از پرسشنامه سـالمت معنـوي اليسـون و آزمـون هـاي آمـاري       

و  ) با موضوع احساس شادماني1397آكسفورد جمع آوري شده است. در پژوهش همتي، (
عوامل دانشگاهي مؤثر بر آن  به اين نتايج رسيد كه رضـايت از رشـته تحصـيلي بـه طـور      
مستقيم و سرمايه اجتماعي دانشگاهي، اميد بـه آينـده شـغلي و انگيـزه تحصـيلي بـه طـور        
غيرمستقيم بر شادي دانشجويان تأثير گذار است كه پژوهش به صـورت كمـي و بـا روش    

  پيمايشي انجام شده است. 
ررسي پارادوكس استرلين مطالعات مختلفي در داخل كشور انجـام شـده اسـت. از    در ب

 يبر شاد يدرآمد ينابرابر يا اثر آستانه يبررس ) به1399جمله صداقت كالمرزي و زبيري (
 يكشور در حال توسـعه طـ   32 يها از داده آنها. پرداختند نيدر چارچوب پارادوكس استرل

 ينـ يج بيكه ضر ينشان داده است تا زمان آنها جي. نتاكردنداستفاده  2005- 2016 يها سال
 يدر كشورها يدار بر شاد يمثبت و معن يريدرآمد سرانه تاث شيباشد، افزا 358/0كمتر از 
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درآمد  شيباشد، افزا 358/0بزرگتر از  ينيج بيضر كهيدر حال توسعه داشته است. اما زمان
پـارادوكس   ديمو مطالعه مذكور جينتا نيت. بنابرانداشته اس يبر شاد داري  يمعن ريسرانه تاث

ـ   يدرآمد مـ  عيتوز ينابرابر ديرا تشد نياست و داللت وجود پارادوكس استرل نياسترل . ددان
بـا   نيسـترل پـارادوكس ا  ) به آزمون1400در مطالعه ديگري صداقت كالمرزي و همكاران (

با استفاده از مـدل   2016- 2005 ةاوپك در دور يمنابع در كشورها نينفر يةاستفاده از فرض
در  نيسـترل كـه پـارادوكس ا   دهـد   مطالعه آنهـا نشـان مـي    جي. نتااند  پرداخته ايپانل آستانه پو

 ديـ نسـبت رانـت نفـت بـه تول     شيابتدا افـزا  گر،يعبارت د اوپك وجود دارد. به يكشورها
ز حـد  شده است و پس از عبـور ا  ينفت يدر كشورها يموجب بهبود شاد يناخالص داخل

در  يموجـب كـاهش شـاد    يناخالص داخل دينسبت رانت نفت به تول شي%، افزا43 ةآستان
  كشورها شده است. نيا

)، در تحقيقي با عنـوان سـطح تعلـيم و    Bakker, 1977&   Veenhovenونهاوون و بيكر (
تربيت و شادي به اين نتيجه رسيدند كه نوزده مطالعه بين آموزش و شادي روابط مثبـت را  

اي پيدا نكردند و يك رابطه منفي پيـدا كردنـد.     دهند. در هشت مورد هيچ رابطه گزارش مي
است كه اثر آموزش بر شادي در طول دهه گذشته در كشور هلند و اياالت  ها نشان داده داده

است و بر خالف تصور هميشه سـطح بـااليي از تحصـيالت منجـر بـه       متحده كاهش يافته
)، در Clark, 2003كـالرك(  د و تأثير آموزش بر شادي كـم اسـت.  شو شادي بزرگساالن نمي

تحقيقي نشان داد كه در دوران ركود اقتصادي افراد تحصيل كرده به شدت آسيب پذيرترند، 
 بـازار  بـه  نسـبت  بيشتري انتظارات خود، انساني در سرمايه بيشتر گذاري سرمايه با افراد اين
 دارند. كار

 با مقايسه دو كشور  ، در تحقيقي)Blanchflower & Oswal, 2004(اسوالد  و فلورفلر بالن
در دو كشـور   بيشتري بر شادي نسبت به درآمد تأثير آموزش كه دريافتند انگليس، و آمريكا

 ، در تحقيقـاتي دريافتنـد كـه رفـاه    )Hayward et al, 2005( و همكاران  هايوارد داشته است.
ها و نوآوري ها وابسته است  دانش، ايده به بلكه است متكي كار و سرمايه به تنها نه جامعه

 118) با مطالعـه  Castriota, 2006است. كاستريوتا ( انساني سرمايه اين اصلي منبع آموزش و
اند نشان داده است كه سطوح   هزار نفر از افرادي كه در نظرسنجي بانك جهاني شركت كرده

ظهار شده ناشي از درآمد باالتر نداشـته  آموزشي باالتر ارتباط چنداني با رضايت از زندگي ا
اينگـوچي   و شـين  است و مطلوبيت نهايي درآمد براي افراد كمتر تحصيلكرده بيشتر است.
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)Shin & Inoguchi, 2009(دريافتند كـه   شرقي كشور آسياي شش ، در تحقيقي با بررسي در
فابرا و كاميسـون   باشند. داشته  شادي زندگي توانند نمي دبيرستاني تحصيالت اكثر افراد فاقد

)Fabra & Camison, 2009    در تحقيقي با بررسي در كشور اسپانيا نتيجه گرفتنـد رضـايت ،(
هـا   با تجزيه و تحليل داده )Chen, 2012(چن  شغلي در افراد با تحصيالت عاليه بيشتر است.

د از چهار كشور آسياي شرقي دريافت كه ارتباط مستقيمي بين آمـوزش و شـادي وجـو   
دهد. تحقيقـات نشـان داد    است. افزايش تحصيالت روابط اجتماعي را افزايش مي داشته

كه افراد با تحصيالت پايين نسبت به افراد با تحصيالت باال بيشتر از محرويت اجتماعي 
)، دريافتنـد كـه تحصـيالت بـاال     Florida et al, 2013و همكاران ( فلوريدا برند. رنج مي

رانـدي و  گاسـت.   شادي نسبت به عوامل اجتماعي و اقتصادي داشتهبيشترين تأثير را بر 
)، در پژوهش خود با استفاده از آموزش شادي فـوردايس  Gerandi & Novice, 2013نويچ (

 استوريسـنيگ شـود.   نتيجه گرفتنـد كـه آمـوزش شـادي موجـب افـزايش شـادكامي مـي        
)Striessnig, 2015 تحصيالت و شادي متمايز از رابطـه  رابطه بين )، در مطالعاتي دريافتند كه

بين درآمد و شادي است از آنجا كه درآمد باالتر از يـك سـطح بـا افـزايش شـادي همـراه       
و نتيجه گرفتنـد كـه    دهد شادي را افزايش مي ،شود بالعكس باال رفتن سطح تحصيالت نمي

و ازدواج  وضعيت اشتغال، موفقيـت در  ،ثروت، تواند از طريق تأثير آن بر درآمد آموزش مي
    گذار باشد. بر شادي تأثير سالمتي

در مطالعات اخير خارجي در خصوص پارادوكس استرلين مي توان به مطالعـه اسـتلزنر   
)Stelzner, 2022  ـ  ) اشاره كرد كه در اين مطالعه با مدلسـازي مصـرف، درآمـد و    نيرابطـه ب

مدل رياضي مذكور  .داده استارائه  براي پارادوكس استرلين ديجد ياضيمدل ر كي يشاد
بـه درك   نيدهـد و همچنـ   حيتوضـ  را يدر مطالعات شاد يتجرب يها تفاوتتوانسته است 

  .كند يكمك م يمانند نابرابر رهايمتغ ريو سا تحقق يافته ياز زندگ تيرضا نيرابطه ب
 

  روش تحقيق .3
سـاير  به منظور تاثير آموزش بر شادي مبتني بر ادبيات نظـري تـاثير آمـوزش بـر شـادي و      

  شود.  مطالعات پيشين از مدل اقتصادسنجي زير استفاده مي
)1                                                        (  
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شاخص شادي است كه از گزارش جهاني شادماني براي جمع آوري  كه در آن 
 شـود.    منتخب در حال توسعه و توسعه يافتـه اسـتفاده مـي   اين داده براي كشورهاي 

هاي آموزشي است كه از شاخص هاي متنوعي همچون نرخ ثبت نام ابتدايي، نـرخ    شاخص
يـا نسـبت مخـارج    ثبت نام متوسطه، نرخ ثبت نام دانشگاه و اندازه مخارج آموزشي دولت 

بردار متغيرهاي كنترلـي مـوثر    شود.  استفاده مي آموزشي دولت به توليد ناخالص داخلي
 تميلگـار ي درآمد سـرانه و تـوان دوم   سرانه داخل ديتول تميلگاربر شادي است كه در آن از 

شـود.    ي درآمد سرانه به منظور بررسـي پـارادوكس اسـترلين اسـتفاده مـي     سرانه داخل ديتول
آزمونهـاي مربوطـه همچـون    همچنين وقفه شادي نيز براي پويايي مدل در صـورت تاييـد   

  باند وارد مدل خواهد شد.- آرالنو
از طرف ديگر روشهاي برآورد نيز مبتني بر آزمونهاي پانل انتخاب خواهد شد كه بسـته  
به اينكه آزمونهاي مدل نشان دهنده ايستا يا پويا بودن مدل باشند، براي پانل ايسـتا مـدلهاي   

pool  اهنـد شـد و بـراي مـدل پويـا نيـز روش       ، اثرات ثابت و اثرات تصـادفي بررسـي خو
  ) استفاده خواهد شد. GMMگشتاورهاي تعميم يافته (

  
  تحليل نتايج .4

در اين بخش نتايج برآورد مدلهاي پژوهش ارائه شده اسـت. ابتـدا نتـايج بـرآورد مـدل در      
كشورهاي منتخب در حال توسعه ارائه شده است و سپس نتايج برآورد مدل در كشورهاي 

  سعه يافته تفسير شده است.منتخب تو
  

  نتايج برآورد مدل در كشورهاي منتخب در حال توسعه 1.4
قبل از برآورد مدل الزم است آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش را انجام دهيم. در ادامه نتايج 

  آمده است. 1- 4) در جدول Levin, Lin and Chu, 2002آزمون مانايي لوين، لين و چو (
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نتايج آزمون مانايي لوين، لين و چون متغيرهاي پژوهش در كشورهاي منتخب در حال  - 1- 4جدول 
  توسعه

  نتيجه آزمون P-Value آماره آزمون  نوع آزمون  متغير
  مانايي  00/0  -73/12  با عرض از مبدا  شادي

  مانايي  00/0  - 35/7  با عرض از مبدا  لگاريتم توليد سرانه داخلي
  مانايي  00/0  - 35/5  با عرض از مبدا  سرانه داخليتوان دوم لگاريتم توليد 

  مانايي  00/0  - 54/2  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام پيش دبستاني
  مانايي  00/0  - 11/6  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام ابتدايي
  مانايي  00/0  - 40/8  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام متوسطه
  مانايي  00/0  -66/10  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام دانشگاه

  مانايي  00/0  - 60/5  با عرض از مبدا  اندازه مخارج آموزشي دولت

  منبع: محاسبات پژوهش

  ارائه شده است.  2- 4نتايج برآورد مدل در كشورهاي در حال توسعه در جدول 

  نتايج برآورد مدل در كشورهاي منتخب در حال توسعه - 2- 4جدول 
 P-Value  ضريب  متغير

  00/0  04/0  وقفه اول شادي
  00/0  02/6  لگاريتم توليد سرانه داخلي

  00/0  -218/0  توان دوم لگاريتم توليد سرانه داخلي
  93/0  -0001/0  نرخ ثبت نام پيش دبستاني

  08/0  -006/0  نرخ ثبت نام ابتدايي
  00/0  -012/0  نرخ ثبت نام متوسطه
  00/0  -018/0  نرخ ثبت نام دانشگاه

  00/0  -045/0  اندازه مخارج آموزشي دولت
  39/0  79/43  آماره سارگان
  AR(1)  84/2 -  00/0آزمون آرالنو باند 
  AR(2)  67/0 -  49/0آزمون آرالنو باند 

  منبع: محاسبات پژوهش
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  خالصه نتايج برآورد مدل در كشورهاي در حال توسعه به شرح زير است:
پويـايي شـادي در   داري بر شادي دارد كـه نشـان از     وقفه اول شادي تاثير مثبت و معني

كشورهاي در حال توسعه است. به عبارت ديگر شادي گذشته تاثير مثبت بر شـادي امـروز   
دارد. از آنجاييكه شادي امري ذهني است لذا تداعي خاطرات شـاد گذشـته باعـث شـادي     

هاي مطالعات   شود. اين نتايج با يافته  امروز و تداعي ناراحتي گذشته باعث ناراحتي امروز مي
 ) سازگار است.1400) و كاوند و نادمي (1399قت كالمرزي و زبيري (صدا

نتايج برآورد مدل شادي در كشورهاي در حال توسعه نشان دهنـده وجـود پـارادوكس    
استرلين در كشورهاي در حال توسعه است. به عبارت ديگر افزايش توليد ناخالص داخلـي  

سپس پس از عبـور از آسـتانه، تـاثيري    شود و   سرانه ابتدا موجب بهبود شادي در جامعه مي
گذارد. اين نتيجه از ضريب مثبت لگاريتم توليد سرانه و ضـريب    منفي بر شادي بر جاي مي

منفي توان دوم توليد سرانه حاصل استنتاج شده است. حد آستانه لگـاريتم توليـد ناخـالص    
ن مشتق شادي نسبت محاسبه شده است. اين حد آستانه از قرارداد 807/13داخلي سرانه نيز 

بنابراين يافته هاي مقاله حاضر بـا    شود.  به لگاريتم توليد داخلي سرانه برابر صفر حاصل مي
ــترلين (   ــات اس ــايج مطالع ــترلين (1974نت ــاران ( 1995)، اس ــترلين و همك ) 2010) و اس

  است.  سازگار
داري بر   معني% تاثير 5نرخ ثبت نام پيش دبستاني و نرخ ثبت نام ابتدايي در سطح معناي 

داري   است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثير منفي و معنـي   شادي نداشته
است. به عبارت ديگر هرچه مقطع تحصيلي افراد باالتر رفته است تاثير منفي   بر شادي داشته

آموزش بر شادي بيشتر شده است. يكي از داليل ايـن موضـوع آن اسـت كـه بـا افـزايش       
كنـد زيـرا     تحصيالت شادي انتظاري فرد با شادي تحقق يافته وي شكاف بيشتري پيدا مـي 

ارتقاي آموزش باعث افزايش سطح انتظارات فرد شده و در نتيجه چون شادي تحقق يافتـه  
يابد و به دليل مشكالتي چون بيكاري   در اين كشورها متناسب با شادي انتظاري افزايش نمي

توان گفت كه   يابد لذا مي  اقتصادي حتي كاهش نيز مي- الت اجتماعيها و مشك  تحصيلكرده
شود. از   ارتقاي سطح آموزش موجب كاهش بيشتر شادي در كشورهاي در حال توسعه مي

طرف ديگر ارتقاي سطح آموزش موجب آگاهي بيشتر فرد از مشكالت اقتصادي، سياسـي،  
تواند منجر بـه كـاهش     ز مشكالت ميخانوادگي و اجتماعي شده و لذا اين افزايش آگاهي ا

  ) سازگار است.2006ها با نتايج مطالعه كاستريوتا (  شادي افراد تحصيلكرده شود. اين يافته
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اندازه مخارج آموزشي دولت يا نسبت مخارج آموزشي دولت به توليد ناخالص داخلي 
تا با نتايج نرخ ثبت نام دار بر شادي داشته است. اين نتيجه نيز همراس  نيز تاثيري منفي و معني

در سطوح مختلف است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري دولت در مسير آموزش و ارتقـاي  
سطح آموزش به داليل ذكر شده موجب كاهش سطح شادي شده است. البته نكته مهمي كه 

هاي مختلف آموزش بر شادي استنباط كرد اين است كـه عمـدتا    توان از اثرات شاخص  مي
وزش از بعد ساختاري و محتوايي در كشورهاي در حال توسعه در سطوح بااليي كيفيت آم

قرار ندارد و همين پايين بودن كيفيت آموزش و عدم توجه به تقويـت شـادي در محتـواي    
هاي آموزش بر شادي باشـد.    تواند دليلي براي تاثير منفي شاخص  نظام آموزشي خود نيز مي

ند درجه اول و دوم نيز حاكي از اعتبـار متغيرهـاي ابـزاري و    آماره سارگان و آماره آرالنو با
  درستي استفاده از روش گشتاوري تعميم يافته است.

  
  نتايج برآورد مدل در كشورهاي منتخب توسعه يافته 2.4

قبل از برآورد مدل الزم است آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش را انجام دهيم. در ادامه نتايج 
  آمده است. 3- 4) در جدول Levin, Lin and Chu, 2002لين و چو ( آزمون مانايي لوين،

نتايج آزمون مانايي لوين، لين و چون متغيرهاي پژوهش در كشورهاي منتخب توسعه  - 3- 4جدول 
  يافته

 P-Value آماره آزمون  نوع آزمون  متغير
نتيجه 
  آزمون

  مانايي 00/0  -205/4  با عرض از مبدا  شادي
  مانايي 00/0  - 39/4  با عرض از مبدا  داخلي لگاريتم توليد سرانه

  مانايي  00/0  - 29/4  با عرض از مبدا  توان دوم لگاريتم توليد سرانه داخلي
  مانايي 00/0  - 12/5  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام پيش دبستاني

  مانايي  00/0  - 78/2  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام ابتدايي
  مانايي  00/0  - 64/2  و روند  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام متوسطه
  مانايي  00/0  - 84/7  با عرض از مبدا  نرخ ثبت نام دانشگاه

  مانايي 00/0  - 93/2  با عرض از مبدا  اندازه مخارج آموزشي دولت

  منبع: محاسبات پژوهش
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  ارائه شده است.  4- 4نتايج برآورد مدل نيز در جدول 

  توسعه يافته با روش اثرات ثابتنتايج برآورد مدل در كشورهاي منتخب  - 4- 4جدول 
 P-Value  ضريب  متغير

  00/0  -77/528  عرض از مبدا
  00/0  29/97  لگاريتم توليد سرانه داخلي

  00/0  - 41/4  توان دوم لگاريتم توليد سرانه داخلي
  00/0  01/0  نرخ ثبت نام پيش دبستاني

  88/0  0006/0  نرخ ثبت نام ابتدايي
  27/0  -003/0  نرخ ثبت نام متوسطه
  22/0  -005/0  نرخ ثبت نام دانشگاه

  90/0  -007/0  اندازه مخارج آموزشي دولت
  00/0  99/32  آماره ليمر

 00/0  22/24  آزمون هاسمن

  97/0  ضريب تعيين تعديل شده

  منبع: محاسبات پژوهش

  خالصه نتايج برآورد مدل در كشورهاي منتخب توسعه يافته به شرح زير است:
شادي در كشورهاي در حال توسعه نشان دهنـده وجـود پـارادوكس    نتايج برآورد مدل 

استرلين در كشورهاي توسعه يافته است. به عبارت ديگر افـزايش توليـد ناخـالص داخلـي     
شود و سپس پس از عبـور از آسـتانه، تـاثيري      سرانه ابتدا موجب بهبود شادي در جامعه مي

يب مثبت لگاريتم توليد سرانه و ضـريب  گذارد. اين نتيجه از ضر  منفي بر شادي بر جاي مي
منفي توان دوم توليد سرانه حاصل استنتاج شده است. حد آستانه لگـاريتم توليـد ناخـالص    

محاسبه شده است. اين حد آستانه از قراردادن مشتق شادي نسبت  03/11داخلي سرانه نيز 
افته هاي مقاله حاضر بـا  شود. بنابراين ي  به لگاريتم توليد داخلي سرانه برابر صفر حاصل مي

ــترلين (   ــات اس ــايج مطالع ــترلين (1974نت ــاران ( 1995)، اس ــترلين و همك ) 2010) و اس
  است.  سازگار
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نرخ ثبت نام پيش دبستاني تاثيري مثبت و معني دار بر شـادي داشـته اسـت كـه نشـان      
 دهنده توجه نظام آموزشي پيش دبستاني در اين كشورها به ارتقاي سطح شادي است. نرخ

داري بـر شـادي     ثبت نام ابتدايي، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تـاثير معنـي  
معني تبديل به تاثير   اند و هرچه مقطع تحصيلي افراد باالتر رفته است تاثير مثبت و بي  نداشته

معني شده است. همانطور كه در مورد كشورهاي در حال توسعه بيان شد، يكـي    منفي و بي
داليل اين موضوع آن است كه با افزايش تحصيالت شادي انتظاري فرد با شادي تحقـق  از 

كند زيرا ارتقاي آموزش باعث افزايش سطح انتظارات فرد   يافته وي شكاف بيشتري پيدا مي
يابـد لـذا     شده و در نتيجه چون شادي تحقق يافته متناسب با شادي انتظاري افـزايش نمـي  

سطح آموزش موجب كاهش بيشتر شادي در كشورهاي در حـال   توان گفت كه ارتقاي  مي
  ) سازگار است.2006ها با نتايج مطالعه كاستريوتا (  شود. . اين يافته  توسعه مي

اندازه مخارج آموزشي دولت يا نسبت مخارج آموزشي دولت به توليد ناخالص داخلي 
ز همراستا با نتايج نـرخ ثبـت   نيز تاثيري منفي و بي معني بر شادي داشته است. اين نتيجه ني

نام در سطوح مختلف است. به عبارت ديگر سـرمايه گـذاري دولـت در مسـير آمـوزش و      
ارتقاي سطح آموزش به داليل ذكر شده موجب كاهش سطح شادي شده است. آماره ليمـر  
و هاسمن در نهايت نشان داده است كه مدل اثرات ثابت نسبت به مدل تلفيقي و مدل اثرات 

ي ارجحيت دارد. البته مدل با روش پويا نيز برآورد شد اما آزمون آرالنو بانـد درجـه   تصادف
اول و دوم و همچنين نتايج بدست آمده مويد مدل پويا نبود لـذا بـراي كشـورهاي توسـعه     
يافته مدلهاي ايستا عملكرد بهتري نسبت به مدلهاي پويا داشته است. همچنين ضريب تعيين 

درصـد تغييـرات    97دهد متغيرهاي توضيحي مدل توانسـته انـد     يتعديل شده مدل نشان م
  شادي در كشورهاي توسعه يافته را توضيح دهند.

  
  نتيجه گيري و پيشنهاد .5

منتخـب در   يدر كشـورها  يآموزش بر شاد ياثرگذار يچگونگ يبررس مقاله نيهدف از ا
و  ايـ پانـل پو  يز روشـها با استفاده ا 2005- 2016 يدر بازه زمان افتهيحال توسعه و توسعه 

منتخب در حال توسعه نشان داده  يبرآورد مدل پژوهش در كشورها جيبوده است. نتا ستايا
 نداشـته  يبـر شـاد   دارييمعن ريتاث ييو نرخ ثبت نام ابتدا يدبستان شياست نرخ ثبت نام پ

 يبـر شـاد   دارييو معنـ  يمنفـ  رتاثي دانشگاه نام ثبت نرخ و متوسطه نام ثبت نرخ اما است
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نسـبت مخـارج    ايـ دولـت   يانـدازه مخـارج آموزشـ    اكشوره نيدر ا نهمچني. استداشته
داشـته اسـت.    يبر شاد داريو معن يمنف يريتاث زين يناخالص داخل ديدولت به تول يآموزش

نشان داده اسـت   زين افتهيمنتخب توسعه  يبرآورد مدل پژوهش در كشورها جينتاهمچنين 
اما نرخ ثبـت نـام    تداشته اس يدار بر شاد يمثبت و معن يريتاث يدبستان شينرخ ثبت نام پ

و . اندنداشته يبر شاد دارييمعن رينرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاث ،ييابتدا
معني تبـديل بـه تـاثير منفـي و       هرچه مقطع تحصيلي افراد باالتر رفته است تاثير مثبت و بي

 يمنف يريتاث زين افتهيتوسعه  يدولت در كشورها آموزشي مخارج ندازهمعني شده است. ا  بي
همچنين در هر دو دسـته كشـورهاي در حـال توسـعه و     داشته است.  يبر شاد يمعن يو ب

توسعه يافته، نتايج برآورد مدلهاي پـژوهش نشـان دهنـده وجـود پـارادوكس اسـترلين در       
ش توليد ناخالص داخلي سرانه ابتـدا  كشورهاي در حال توسعه است. به عبارت ديگر افزاي

شود و سپس پس از عبـور از آسـتانه، تـاثيري منفـي بـر        موجب بهبود شادي در جامعه مي
  گذارد.  شادي بر جاي مي

افراد باالتر رفتـه اسـت    يليگرفت هرچه مقطع تحص جهينت توانيدر مجموع م نيبنابرا
از  يكـ ينداشته اسـت.   يبر شاد يريتاث دارييحداقل بطور معن اي افتهيافراد كاهش  يشاد
تحقـق   يفـرد بـا شـاد    يانتظار يشاد التيتحص شيموضوع آن است كه با افزا نيا ليدال
سطح انتظارات فرد  شيآموزش باعث افزا يارتقا رايز كنديم دايپ يشتريشكاف ب يو افتهي

لـذا   ابـد يينمـ  شيافـزا  يانتظار يمتناسب با شاد افتهيتحقق  يچون شاد جهيشده و در نت
شود كه اين موضوع يم يشاد شتريسطح آموزش موجب كاهش ب يگفت كه ارتقا توان يم

  خود توجيهي براي برقراري پارادوكس استرلين در اين كشورهاست.
با توجه به اينكه افزايش مقطع تحصيلي موجب كاهش شادي بخصوص در جوامـع در  

تواي نظام آموزشي در راسـتاي پـرورش   شود ساختار و مح  شود پيشنهاد مي  حال توسعه مي
شـود    آفرينانه تحـول يابـد. همچنـين پيشـنهاد مـي       روحيه شادي و تقويت مهارتهاي شادي

سياستهاي اشتغالزايي جوانان تحصيلكرده در اولويت اشتغالزايي قرار گيرد زيرا بيكاري افراد 
حصـيالت عـالي در   تواند يكي از داليل مهم كاهش شـادي در اقشـار بـا ت     تحصيلكرده مي

  كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باشد.
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