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نگاه از : هاي توسعه مبتنی بر دانایی در ایرانانداز چشمها و  چالش
  زاویه آموزش پایه

  دکتر فرشاد مؤمنی، دفرزانه چهاربن

  25/6/1390:پذیرش  14/2/1390:دریافت

  چکیده
و  هـا  ایـن الگـو نیازمنـد آگـاهی    . دانش و کاربرد آن است ،محور دانایینوظهور اقتصاد نهاده اصلی الگوي 

اصـلی   مسـأله بنابراین . دهد اي است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می ي پایهها آمادگی
 محـور  ییدانـا که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اسـاس الگـوي اقتصـاد     مقاله آن است

کلـی تقلیـد از کشـورهاي     بـه طـور  یابد، واردات فنـاوري، گسـترش عجوالنـه آمـوزش عـالی و       میسامان 
گشـاي مسـائل اصـلی کشـورهاي      ، مشـکل محـور  دانـایی هاي اقتصـاد   یافته، بدون توجه به زیرساخت توسعه

قتصادي داشته، به عنوان اي تنگاتنگ با توسعه ا از آنجا که آموزش همواره رابطه. توسعه نخواهد بود حال در
کلـی و   بـه طـور  ، مقولـه آمـوزش   محور داناییکارهاي اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد  یکی از راه

که فرضیه تحقیـق از ایـن قـرار اسـت کـه       يبه طور. شود خاص در این مقاله مطرح می به طورآموزش پایه 
در این بررسی از روش . »است محور داناییاقتصاد  بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص«

ی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدي این عصر پرداختـه  تحلیلی و روش علّ -توصیفی
و مباحث تئوریک ذکر  محور داناییشناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد  سپس بر اساس روششود و 

) 1995-2009(1375 -1388ي هـا  سـال محور و آمـوزش در   ط با اقتصاد داناییشده، وضعیت ایران در ارتبا
اي است کـه بتوانـد دسـتیابی بـه      آموزش پایه تأمینضعف ایران در  ةدهند نشان ،نتایج پژوهش. روشن شود

وجود فضاي رانتـی، عـدم توجـه بـه      چون ضعف ریشه در مواردياین . بنیان را ممکن سازد اي دانش جامعه
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شده  اتخاذي ها ضعف استراتژي چنین همکالن نسبت به آموزش عالی و  ریزي برنامهزش پایه در اهمیت آمو
از این رو انجام اصالحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، . دارددر آموزش و پرورش 

آموزش عالی ي کلیدي، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و ها ایجاد شایستگی
  .واقع شود مؤثربنیان  د در بهبود شرایط نهادي و دستیابی به فضاي دانشتوان می

 .محور، آموزش، آموزش پایه اقتصاد دانایی :کلمات کلیدي

  JEL: D38 ،I21 ،O15بندي  طبقه
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  :مقدمه -1
محافــل  محــور کــه چنــدي اســت، بحــث نهــاده اصــلی الگــوي نوظهــور اقتصــاد دانــایی

و کاربرد آن است ولی تفاوت این الگو با الگوهاي قبل در  دانش اجتماعی شده، -اقتصادي
و  هـا  عصر کشاورزي و صنعتی آن است که فعالیت در قالب الگوي جدید نیازمنـد آگـاهی  

بر این . دهد است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می اي پایهي ها آمادگی
اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصـاد   مسألهاساس، 

یابد، واردات فنـاوري و تقلیـد از کشـورهاي     میمحور سامان  بر اساس الگوي اقتصاد دانایی
گشـاي مسـائل اصـلی     محور، مشکل هاي اقتصاد دانایی یافته، بدون توجه به زیرساخت توسعه

اي تنگاتنـگ بـا    از آنجا که آمـوزش همـواره رابطـه   . بودکشورهاي در حال توسعه نخواهد 
و البتـه یکـی از ارکـان مهـم      کارهـاي اساسـی   توسعه اقتصادي داشته، به عنـوان یکـی از راه  

خاص در ایـن مقالـه    به طورکلی و آموزش پایه  به طورمحور، مقوله آموزش  اقتصاد دانایی
ماننـد شـولتز و    حـوزه اقتصـاد   نظـران در  حقیقت به شهادت اکثر صـاحب در. شود مطرح می

انسان بتواند فرآیند توسـعه را بـه سـرانجام برسـاند بایـد تحـت        که اینساخاروپولوس، براي 
قرار گیرد که در این بین دورة آموزش پایه بـه دلیـل پوشـش اکثریـت      »آموزش توسعه اي«

بـه   ،ت افـراد بعد از ایجاد چنین قابلیتی در دانـش پایـۀ اکثریـ   . اي دارد جمعیت، اهمیت ویژه
ي بـازآموزي و آمـوزش   هـا  اجراي برنامـه  چنین همتدریج و با ادامه مسیر در مقاطع باالتر و 

گیري چرخه تولید، توزیـع و کـاربرد دانـش     به شکل توان میي مختلف، ها مستمر در حوزه
ی اسـتفاده شـده   تحلیلی و روش علّ -جهت انجام این بررسی از روش توصیفی. دست یافت

ن ترتیب که ابتدا پـس از مـروري کوتـاه بـر سـوابق پژوهشـی، در قالـب معرفـی         به ای. است
پـس از آن  . شـود  محـور، بـه مفـاهیم و تعـاریف کلیـدي پرداختـه مـی        الگوي اقتصاد دانایی

شناسـی بانـک جهـانی در مـورد      این تحقیق از روش. خواهد شد ارایهشناسی موضوع  روش
ه در چـارچوب آن، وضـعیت ایـران در    محـور بهـره گرفتـه اسـت کـ      شاخص اقتصاد دانایی

) 1995-2009( 1388-1375ي هـا  سـال و آمـوزش در   محور داناییارتباط با شاخص اقتصاد 
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-2009( 1388تـا   1375ي هـا  سـال حاکی از آن اسـت کـه طـی     ها یافته. بررسی خواهد شد
ایـران در گـروه همـه     محـور  دانـایی رغم پیشرفت رتبـه شـاخص اقتصـاد     علی) میالدي1995
مانـدن آن در گـروه کشـورهاي     رها و کشورهاي با درآمد متوسط رو به پایین و ثابـت کشو

اي بـوده   خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه آموزش در هر سه گروه، دچار افت قابـل مالحظـه  
عالوه . است) آخرین حلقه از آموزش پایه( است که دلیل آن نیز ضعف در مقطع راهنمایی

هـایی   آموزش بر عملکرد اقتصادي در قالب شـاخص  تأثیربه  بر این، بررسی دیگري مربوط
چون توسعه انسانی، حاکمیت قـانون، هـرم تحصـیلی نیـروي کـار، امتیازهـاي اعطـا شـده و         

از ایـن  . انجـام شـده اسـت   ) مـیالدي 1995-2009( 1388تا  1375ي ها سالارزش افزوده در 
ان، آمـوزش رابطـه معنـاداري بـا     رغم رشد اقتصادي در ایر دیدگاه نیز نتیجه آن بود که علی

در بخش پنجم، به کیفیت آموزش پایه پرداختـه خواهـد    .ها برقرار نکرده است این شاخص
 ارایـه گیـري   بنـدي و نتیجـه   بعـد از آن جمـع  . شد تا وضعیت این مقطع به خوبی روشن شود

بیسـت سـاله    انـداز  چشـم گفـت تحقـق هـدف سـند      تـوان  مـی  هـا  با عنایت بـه یافتـه  . شود می
ــان     ــه اول اقتصــادي، فنــاوري و علمــی در می ــر دســتیابی بــه رتب جمهــوري اســالمی مبنــی ب
کشورهاي منطقه با تکیه بر سرمایه انسانی، در درجۀ اول مسـتلزم تحـولی بنیـادین در حـوزه     

نیـز  در نهایـت  . المللی است اي و بین هاي منطقه آموزش و پرورش عمومی در طراز شاخص
  . خواهد شد ارایهموجود یت پیشنهاداتی براي بهبود وضع

  :سوابق تحقیق -2
گـروه اول مربـوط بـه    : معرفـی کـرد   تـوان  میرا  مطالعهدر ارتباط با سوابق تحقیق دو گروه 

افـزار بانـک    اسـتفاده از نـرم  نیز با ) 2005( نادري .است محور داناییمطالعات درباره اقتصاد 
لعه وي، وضـعیت ایـران بـه لحـاظ     بر اساس مطا. کشد جهانی وضعیت ایران را به تصویر می

هـاي   ولی بـه لحـاظ اسـتفاده از ظرفیـت     کند میتوسعه ظرفیت به متوسط جامعه آماري میل 
علـل را   تـرین  مهـم که . اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد -دانایی براي تحقق توسعه اقتصادي

در  يو. دانـد  مـی هـا   کـارگیري ظرفیـت  ه رانـدمان بسـیار پـایین بـ     و گـذاري ناکـافی   سرمایه



 79 ...  /هاي توسعه مبتنی بر دانایی در ایران انداز ها و چشم چالش

  

  

طور آورده است که در ایران نیاز به یک نظام انگیزشـی نهـادي و اقتصـادي     گیري این نتیجه
 )2006(شمسی  .داشتاست و در این بین باید بازتعریفی از نحوه دخالت دولت در اقتصاد 

و در ایـن   کـرده شناسایی  راشرایط نهادي بر انباشت و کاربرد دانش  تأثیردر پژوهش خود 
در نهایـت، بـه ایـن نتیجـه     . مورد واکاوي قـرار داده اسـت   رابرنامه چهارم ایران  راستا قانون

برنامه به برخی از نهادهاي الزم در انباشت دانش اشـاره نمـوده    که اینرغم  که علی رسد می
 یازهاي نهادي توجه کـافی نشـده  ن پیش ترین مهمولی رویکرد آن نهادي نبوده و به برخی از 

کـه ایـن امـر مـا را بـه       داشـته  تأکیداطالعات و صنایع با تکنولوژي باال و تنها بر تکنولوژي 
  .محور رساند نه به اقتصاد دانایی می ها انواع دوگانگی

OECD )1996( محـور  دانـایی معرفی جامعی در ارتباط با الگوي اقتصاد  در مقاله خود 
طراحـی  هـاي ملـی قـدیمی بـراي اقتصـادهاي سـاده        معتقد است چارچوب حسـاب  داشته و

وري، اشـتغال و رشـد    امـروز، رونـدهاي بهـره    جدیدتوانند در اقتصاد  اند و بنابراین نمی شده
هـاي موجـود    پـس در ابتـدا نیـاز اسـت تـا در شـاخص      . گیري کننـد  اقتصادي را دقیق اندازه

هـا در مـورد    البته این شـاخص . بهبودي ایجاد شده، گسترش داده شوند یا با هم تلفیق شوند
هـاي   نـرخ  -انباشـت و جریـان دانـش    :ي زیر را پوشش دهدها محور باید زمینه اییاقتصاد دان

بنـابراین و در جهـت رسـیدن بـه ایـن      . یـادگیري و دانـش   -ي دانـش هـا  شبکه -بازده دانش
توزیع دانش، اشتغال، سیستم  :محور در نظر گرفته ها موضوعاتی براي اقتصاد دانایی شاخص

هـا و   ارتقاي سرمایه انسانی از طریق دستیابی به مهـارت  در این بین به نقش دولت در. علمی
  .شده است تأکیدایجاد ظرفیت و براي یادگیري 

فرضیۀ اصـلی مقالـۀ    .پردازد میبخش دوم از آثار به بررسی رابطه بین آموزش و اقتصاد 
عام و دانشـگاه و   به طورآن است که تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت ) 2003(انتظاري

براي اثبات فرضیه از الگوي اقتصاد دانش محور و الگـوي  . خاص وجود ندارد به طوره بنگا
بر اساس این الگـو کـه سـه سـاز و کـار       .استفاده کرده است »نظام ملی توسعه دانش«جدید 

گیرد کـه تعامـل    نتیجه می) فرابازار، بازار دانش و فناوري، کارآفرینی توسط دانشگاه(دارد 
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سـازي بـراي    بسـتر  :کارهاي پیشنهادي وي به این شرح است راه. تعلم و صنعت ضعیف اس
گیري بازار دانش و فناوري، توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش، افزایش عرضه دانش و  شکل

ــاوري،  ــاوري  و فن ــش و فن ــاي دان ــزش تقاض ــاش  .انگی ــادزاده و بکت ــان ) 2005( عم هدفش
کـار اسـت تـا بتوانـد در چرخـه      دادن اهمیت سطح دانش فنی و آموزش بیشتر نیـروي   نشان

ي هـا  گیري از داده نتایج مطالعه که با بهره. تولید، پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد
و الگوي کاب داگالس بوده، نشان داده که یک درصد افـزایش در   1345-80سري زمانی 

 11/0و 29/0و  34/0سـرمایه فیزیکــی و نیـروي کــار متخصـص و غیرمتخصــص بـه ترتیــب     
دهد کـه   این پژوهش نشان می. شود صد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت منجر میدر

رشـد تولیـد صـنعتی و از سـوي     بـه   سو گذاري بر نیروي انسانی بخش صنعت از یک سرمایه
را آموزش کره  در مقاله خود، )2000( کیم یونگ هوا .زند دیگر به رشد اقتصادي دامن می
را بررسی کرده و به ایـن نتیجـه    1945-1995 هاو دور. استبه توسعه اقتصادي ارتباط داده 

رسیده است که یکی از عوامل موفقیت کره، انتخاب درست سیاست آموزشـی متناسـب بـا    
ها بوده که آموزش پایه خیلـی زود و بـا    در قالب این سیاست. شدن بوده است سطح صنعتی

او . کنـد  تأمیناهر اما باکیفیت را سازي شده و توانسته تا نیروي کار غیرم سرعتی باال جهانی
معتقد است آموزش کم ارزش که با حداقل هزینه واحد صورت گیرد، مانعی است بـر سـر   
راه توسعه اقتصادي مستمر در دانش، اطالعات و اقتصاد تکنولوژي محور کـه توسـط یـک    

  . محیط جهانی رقابتی احاطه شده است
اي از موضوع  ید آن است که هر کدام جنبهآ از معرفی کارهاي تحقیقی باال برمی چه آن
اي بـر   انـد و عـده   محـور متمرکـز   اي بر اقتصـاد دانـایی   عده. دهند را پوشش می حاضرتحقیق 

بـر بخـش    تأکیـد آموزش عالی مطـرح بـوده اسـت، آن هـم بـا       جا اینآموزش که البته تا به 
محـور بـا    دانـایی  که تحقیق حاضـر بـه دنبـال برقـراري ارتبـاط بـین اقتصـاد        در حالی. صنعت

آموزش پایه است که اثري در این زمینه تاکنون در متون علمی خـارجی و  ویژه ه آموزش ب
  .داخلی دیده نشده است
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 :محور داناییمعرفی الگوي اقتصاد  -3

ترین مباحث اقتصادي،  یکی از مهم نیافته معموالً یافته و توسعه شکاف بین کشورهاي توسعه
دار از زمان وقوع انقالب صنعتی  صورت معنیه این شکاف ب. تاجتماعی و سیاسی بوده اس

آغاز شد و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شد تا موج دوم انقالب صـنعتی کـه دسـتاوردهاي    
امروز نیز با موج سوم انقالب صـنعتی روبـرو   . آن باعث تشدید دوباره شکاف مزبور گردید

عناوینی چون عصر اطالعات، عصـر  هستیم که باعث ورود به عصري شده که از آن تحت 
گیـري چنـین    پایه و اساس شکل. شود میوزن یاد  دانایی، عصر خدمات و یا عصر اقتصاد بی

در واقع امـروز در هـر زمینـه و    . اي تولید، توزیع و کاربرد فزاینده و شدید دانش است دوره
آن  تأثیرتحت  ها ادهبخشی، نهاده دانش حرف اول را زده و نحوه و میزان استفاده از سایر نه

  . قرار گرفته است
هـاي   کلی در مواجهه با یک الگوي جدید اقتصادي، نیاز به تجدید نظر در نظـام  به طور

امروز نیز این مواجهه در . شود میمختلف موجود در کشور از جمله نظام آموزشی احساس 
ي هـا  ه و همکـاري در تعریف سازمان توسـع . رخ داده است محور داناییبرابر الگوي اقتصاد 

بنیان، اقتصادي اسـت کـه بـر اسـاس تولیـد،       اقتصاد دانش«: آمده است (OECD) اقتصادي
گــذاري در دانــش و صــنایع  توزیــع و کــاربرد دانــش و اطالعــات شــکل گرفتــه و ســرمایه 

با توجه به چنین تعریفی، در این اقتصـاد شـاهد   . گیرند بنیان مورد توجه خاص قرار می دانش
گذاري در صنایعی که  هاي مدرن و پیشرفته، رشد سرمایه ذاري در تکنولوژيگ رشد سرمایه

وري  کننـد، رشـد نیـروي کـار مـاهر و دسـتاوردهاي بهـره        از این نوع تکنولوژي استفاده می
  .)OECD،7:1996( »هستیم

انقـالب دانـایی، خـود از چرخـه تولیـد،      . نتیجه انقالب دانایی اسـت  محور داناییاقتصاد 
که در دو انقالب صنعتی و کشـاورزي، تکیـه    در حالی. شود میربرد دانش ناشی انتشار و کا

آالت و منابع طبیعی بود، امروز پویایی و حرکت اقتصـاد بـه ظرفیـت     اصلی اقتصاد بر ماشین
هـاي مهـم ایـن الگـوي جدیـد       در نتیجـه از ویژگـی  . ق ذهـن انسـان تکیـه دارد   مولد و خـالّ 
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بـه  به ایـن معنـا کـه وزن دانـش     . دانش و دانایی است اقتصادي آن است که نهاده اصلی آن
اما این نهاده دو تفـاوت  . ي قبل افزایش یافته استها اي در مقایسه با دوره قابل مالحظه طور

کمیـاب   چـه  آن«. کمیابی در مورد آن مصداق ندارد که ایناول . دارد ها بنیادي با سایر نهاده
به این معنا که هر کشور بایـد  . دار است هاي معنا راهبرداري از دانش در   است استفاده و بهره

هـاي مختلـف در    صـورت ه کـه بـ   هـا  با توجه به شرایط و نیازهاي خود از میـان انبـوه دانـش   
دومـین مشخصـه دانـش بـازدهی     . دسترس اسـت، گزینشـی عاقالنـه و آگاهانـه انجـام دهـد      

کننـد،   میی نزولی تبعیت که از قانون بازده ها یعنی بر خالف سایر نهاده. صعودي آن است
ایـن  . کارگرفتـه شـود بـازدهی مثبـت و صـعودي خواهـد داشـت       ه دانش هرچقدر هم که بـ 

توانـد   گذاري در دانش مـی  سرمایه. دهد نشان میگذاري در دانش را  ویژگی اهمیت سرمایه
بـه فراینــدها و   هــا آنظرفیـت تولیـدي ســایر عوامـل تولیـد را افــزایش داده و باعـث تبـدیل       

گـذاري بـر روي دانـش از طریـق      جـا کـه دسـتاورد سـرمایه     ت جدید شود و از آنمحصوال
مدت خواهنـد   ها کلید رشد اقتصادي بلند گذاري شود، این سرمایه افزایش بازده مشخص می

  .)OECD، 1996( »شد
به این صورت خالصه  توان میکند  میخصوصیات اقتصادي را که مبتنی بر دانش عمل 

  :کرد
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات است ، پیشرفتها قلب پویایی. 

 انتقال تولیدات از کاالهاي مادي به فرآوري اطالعات 

 تولید بنا به خواست مشتري(وري باالتر و تولید منعطف  بهره( 

 وابستگی تولیدکنندگان کاال و خدمات به یکدیگر در سطح جهانی 

 اهمیت کارآفرینی در اشتغال" )Carnoy،204:2003) (Draxler & Haddad ، 26:2005.(  
توان به آموزش نیروي کار بر  مجموع موارد باال حاکی از آن است که در چنین محیطی نمی

العمر در  در اقتصاد نوین نه تنها باید به فکر آموزش مادام. هاي قبلی آموزشی اتکا کرد اساس نظام
  .اندیشید هاي پایه فنی و علمی ي مهارتاي نیز برا هاي نوین بود بلکه باید چاره زمینه مهارت
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آید این اسـت کـه وظیفـه اصـلی      میبر محور داناییاز اقتصاد  OECDاز تعریف  چه آن
مرحله اول بـراي تحقـق ایـن چرخـه،     . عامالن اقتصادي، تولید، توزیع و کاربرد دانش است

ادي نقشـی  هاي انسانی در این مرحله از توسـعه اقتصـ   مهارت". جذب دانش مورد نیاز است
هاي همان کشور پشت سر  گیري از فناوري ایاالت متحده، انگلستان را با بهره. کلیدي دارند

در  1980زیرا بهتر از انگلیس آموزش دیده بود و ژاپن هم به همین شکل در دهه . گذاشت
در . زیرا نیـروي کـار مـاهرتري در اختیـار داشـت     . بسیاري از صنایع از آمریکا پیشی گرفت

 ر موقعیت اقتصادي نقش اساسی داردبعد توسعه اقتصادي است که گسترش دانش دمرحله 
)Thurow،37:2000(.  

و  هـا  انموفقیت سـازم . خواهد بود محور داناییمحور بحث اقتصاد  بنابراین سرمایه انسانی
هاي تولیدي در این خواهد بود که تا چه حد از سرمایه انسـانی متناسـب بـا ایـن عصـر       بنگاه
عصر دانـایی تنهـا   . شوند میبنیان  چرا که از این طریق وارد فرآیندهاي دانش. گیرند میبهره 

بلکـه تمـامی   ) دسـت آنـان اسـت   ه هرچند که موتور حرکـت بـ  (گرایی نیست  به دنبال نخبه
اقتصـاد  . تـرین نقـش خـود کـه تولیـد فکـر و اندیشـه اسـت برسـند          بایـد بـه انسـانی    ها انانس

نندگان آگاهی است که اساس انتخـاب و شـناخت را دانـش    ک به دنبال مصرف محور دانایی
و یکـی از   هـا  نهـاده  تـرین  مهـم عنـوان یکـی از   ه کنندگانی که دانـش را بـ   قرار دهند و تولید

توسـعه ژرف در ایـن شـرایط حکـم رویکـردي را      . کننده موفقیت خود بداننـد  عوامل تعیین
ي هـا  ي جدیـد و فنـاوري  هـا  انسـازم دارد که به منظور ایجاد سرمایه انسانی مورد نیاز بـراي  

راهبردهـاي توسـعه ژرف بـر    «. مرتبط با اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعـات مـورد نیـاز اسـت    
توسعه همـراه مشـارکت اجتمـاعی    : گذاري شده است شالوده مفهوم مشارکت اجتماعی پایه

وي ت گرفتـه و پاسـخگ  أبه این معنی است که راهبردهاي توسعه باید از نیازهـاي مـردم نشـ   
ي هـا  به معناي آن است که توسعه بر تعهد فراگیر مردم کشور به برنامه چنین هم. باشد ها آن

یابد که عمـوم مـردم آن را بـاور     میو به نوبه خود تنها هنگامی تحقق . ملی توسعه اتکا دارد
تشـخیص نیازهـا و بـه     هـا  ترین وظیفه دولـت  پس مهم .)Carnoy،2003 :216( »داشته باشند
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، تربیـت آن نـوع از سـرمایه انسـانی اسـت کـه از عهـده وظـایف خـود در اقتصـاد           دنبال آن
بــراي کشــورهاي در حــال توســعه بــه مراتــب دشــوارتر و  مســألهایــن . برآیــد محــور دانــایی

  . تر است ضروري
سو و هماهنـگ بـا    کس را که هم ضروري از این جهت که دهکده جهانی امروز هر آن

در عصر حاضر همـه امـور و   . ناخواه منزوي خواهد کرد هروندهاي غالب در آن نباشد، خوا
را  هـا  آنبناي همه  اند و سنگ زیر از جمله تجارت، سیاست و آموزش با هم مرتبط ها بخش

المللـی بایـد    در صـحنه بـین   مـؤثر بنابراین بـراي حضـوري   . دهد میهم علم و دانایی تشکیل 
بنا بـراي امـور خـود باشـند، در غیـر      کشورهاي در حال توسعه نیز به دنبال ایجاد این سنگ 

این مواجهه دشـوار نیـز   . صورت در سطح جهانی به جایگاه مناسبی دست نخواهند یافت این
تـدریجی و تـا حـدودي     بـه طـور  زیرا ورود کشورهاي پیشگام به این عصر به نوعی . هست

ع بـه  آوري در این جوامـ  به این ترتیب که رشد و پیشرفت علوم و فن. خودجوش بوده است
ي معمول در اقتصاد ها حدي رسیده بود که به لحاظ فراوانی و کیفیت، جایگزین سایر نهاده

بـه   انقالب دانـش که این فرآیند نام  ها نیز تسري یافت تا جایی شد و به تدریج به سایر بخش
اما انقالب دانش براي کشورهاي جهان سوم که هنوز با مشکالت و تنگناهاي . خود گرفت
کننـد، هنـوز موضـوعیت نیافتـه      مـی و حتی عصر کشاورزي دست و پنجه نـرم   عصر صنعتی

انـد، نـه بـه خـاطر فعـل و       را درك کـرده  هـا  آناگر هـم قسـمت کـوچکی از اثـرات     . است
انفعاالت رخ داده در درون ساختارهاي موجود این کشورها بلکه اغلب به خاطر روابـط بـا   

ی کـه در بـاال ذکـر شـد، ایـن دسـته از       ولی بـه دلیـل ضـرورت   . کشورهاي توسعه یافته است
بر اساس نظر . کشورها ناگزیر باید این انقالب را به دست و اراده خود ایجاد و درونی کنند

اي هـر   انتخـابی کـه متناسـب بـا شـرایط توسـعه      . تارو براي شروع باید انتخاب صورت گیرد
در ایـن  . صـورت پـذیرد  بعد از آن، ایجاد تمایل در مردم به کاربرد دانش باید . کشور باشد

زایــی دانـش اســت کـه کــار ایـن دســته از کشــورها را     مرحلـه دشــواري در جـذب و درون  
بردن این کار دشوار باید از بخشی شروع  براي پیش. کند میتر  تر و سخت تر، ظریف پیچیده
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با دانش سر و کار مستقیم داشته باشد و از طرف دیگر بتواند اکثریت جامعه را  کرد که اوالً
هـاي دیگـر، ایـن شـرایط را بـه       بخش فرهنگ در میان بخـش . تحت پوشش خود قرار دهد

سـازي شـرایط بـه     ترین نقطه عزیمت بـراي آمـاده   مناسب توان مییعنی . کند می تأمینخوبی 
 مسـأله بـه ویـژه بـراي کشـورهاي در حـال توسـعه را،        محـور  دانـایی منظور ورود به اقتصـاد  

اي چنـد بعـدي    مسـأله  محـور  دانـایی ورود به اقتصـاد   سألهم که اینرغم  علی. فرهنگ دانست
گیـرد،   مـی ي مختلف فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاسـت و حقـوق را دربر  ها است که حوزه

د نقطه شـروع خـوبی   توان میولی بحث فرهنگ بخش مهمی از این تالش گسترده است که 
کـردن ایـن تغییـرات     نـه براي ایجاد تغییرات اساسی در قالب الگوي جدید اقتصـادي و نهادی 

جا که تفکرات و رفتارهاي انسان ریشه در این بخش دارد، این بخش همبستگی  از آن. باشد
  .کند میزیادي با توسعه اقتصادي پیدا 

گیري سـرمایه انسـانی سـر و کـار      آموزش که با تربیت و شکل مسألهدر حوزه فرهنگ، 
وجه تفاوت اساسی میـان کشـورهاي   آموزش هنوز هم . دارد اهمیت و کارایی بیشتري دارد

رکـن را   5براي تحقق توسعه اقتصادي، حسین عظیمـی،  . یافته و در حال توسعه است توسعه
چهار رکن دیگر ( اي است آموزش مناسب توسعه ها آنترین  کند که یکی از مهم میمعرفی 

ظ ثبـات  انباشت سرمایه، فرهنگ مناسب، مدیریت و نظام اقتصادي مناسب، حفـ : عبارتند از
هـاي آموزشـی اسـت کـه      از نظر وي آمـوزش مناسـب، آن نـوع از فعالیـت    ). نظام اقتصادي

هـاي تولیـدي جامعـه     مستقیما معطوف به انتقال دانش و فن نـوین بـه بطـن و هسـته فعالیـت     «
  .)Azimi،178:2006(»باشد

 ي اساسـی روبروسـت، بـا توجـه بـه     ها جا که در این عصر، اشتغال نیز با دگرگونی از آن
سـازي   اي، نحوه اجراي این نوع از آموزش بـه منظـور آمـاده    تعریف فوق از آموزش توسعه

در حقیقت، امروز آموزش نه تنها باعث ایجـاد  . شود میتر   افراد براي ورود به بازار کار مهم
بـازار کـار عصـر    . بخشـد  مـی شود که به آنان نگـرش و هویـت    میمهارت و دانش در افراد 

  :یی مانند زیر استها یدانایی داراي ویژگ
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 "گیرند میهاي فناوري پیشرفته به عنوان بخش پیشرو اقتصاد قرار  بخش. 

 پذیري سریع و نوآوري افراد دارند پذیري، انطباق افزایش مشاغل که نیاز به انعطاف. 

 بودن عمر مشاغل کوتاه")Carnoy،2003 :208(.  

یـد زیربنـایی مطمـئن جهـت ایجـاد      گیـري چنـین الگـویی در بـازار کـار با      قبل از شـکل 
این زیربنا بـر اسـاس   . ساخت) ذهنیت افراد( ي دانش، مهارت و فرهنگها آمادگی در زمینه

هـاي ژاپـن در    موفقیـت «. تجربیات موفق توسـعه چیـزي بـه جـز آمـوزش پایـه قـوي نیسـت        
بدون تردید مدیون کوششی بود کـه در   1910تا  1875ي ها سالتولیدات کشاورزي در بین 

بـا اسـتقرار یـک نظـام آموزشـی فراگیـر و اجبـاري بـراي کسـب          . مر آموزش به عمل آمدا
ساله، ژاپن قادر شد تا کارگران ماهري را به بخش کشـاورزي و صـنعت گسـیل     6آموزش 

یک از کشـورهاي آسـیایی چنـین     که در بعضی از کشورهاي اروپایی و هیچ دارد، در حالی
یع اقتصادي آمریکا نسبت بـه انگلسـتان را نیـز    شولتز علت رشد سر. تالشی صورت نگرفت

 .)240وSchultz،241:1994(» دانـد  هـاي عمـومی مـی    تفاوت آن کشـور در تأکیـد بـر آمـوزش    
ــوان     « ــه عن ــا ب ــه همگــانی در اوایــل قــرن بیســتم، جانشــین بریتانی ــه لطــف آمــوزش پای آمریکــا ب

   .)Thurow،17:2000( »که از نظر فناوري پیشگام نبود ثروتمندترین کشور جهان شد در حالی
بدون توجه به آموزش پایه و گسترش عجوالنه آمـوزش عـالی در کشـورهاي در حـال     
توسعه مانند ایران نه تنها چرخه تولید، انتشار و کاربرد دانـش شـکل نخواهـد گرفـت بلکـه      

از . تري در نظام آموزشی و در بازار کار بـه وجـود خواهـد آمـد     تر و جدي مشکالت عمیق
نابرابري روزافزون در زمینه درآمد است که بـه دنبـال خـود    «ترین این مشکالت،  جمله مهم

گیـري   بخشیدن بـه فـرار مغزهـا، شـکل     شدت. هاي اجتماعی را به همراه خواهد داشت تنش
ــه کشــورهاي     بیمــاري مــدرك تحصــیلی، تــداوم وابســتگی کشــورهاي در حــال توســعه ب

مره دیگر مشکالت ناشی از چنـین رویکـردي   در ز توان مییافته به لحاظ علمی را نیز  توسعه
  .)Kaplinskey and Kooper،168:1993(» دانست

چنین پیامدهایی در نهایت منجر به ایجاد دوگانگی ساختاري در نظـام آموزشـی کشـور    
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کـه ارتبـاط آمـوزش عـالی بـا آمـوزش عمـومی و ارتبـاط هـر دو بـا            يبه طـور خواهند شد 
در این ارتباط در بخـش تحلیـل   ( .اي قطع خواهد شد ي مولد تا حدود قابل مالحظهها بخش

یافتـه بایـد تمرکـز     که کشـورهاي توسـعه   بنابراین در حالی.) شود میایران بیشتر توضیح داده 
قرار دهنـد کشـورهاي در حـال توسـعه بایـد      ) آموزش عالی( خود را بر رأس هرم آموزشی

  .ابتدا به دنبال تقویت قاعده هرم آموزشی خود باشند
هـاي قبـل تنهـا در اختیـار      هـا و دانشـی بـود کـه در دوره     موزش پایه باید به دنبال مهارتدر آ

هـا و دانـش جـزء     شدند ولی امروز این مهـارت  گرفت که وارد آموزش عالی می افرادي قرار می
گذاري در آموزش پایه داراي ایـن مزیـت اسـت کـه      سرمایه. الزامات شهروند عصر دانایی است

کنـد؛ بلکـه بـه مـردم اختیـار بیشـتري در مـورد زنـدگی          تـر مـی   به مردم نزدیک نه تنها دولت را«
در واقع به استثناي شماري از کشورهاي تازه صنعتی شده، کشورهاي در حـال  . دهد خودشان می

هاي فناوري کمی دارنـد، بایـد در اولـین اقـدام خـود بنـاي وسـیعی از آگـاهی          توسعه که قابلیت
ردم خود به وجود آورند تـا بتواننـد شـکاف میـان خـود و کشـورهاي       فناورانه و علمی در میان م

به بیان دیگر سیاستی که دفاع از آن جوابگو خواهـد بـود،   . توسعه یافته را به تدریج کاهش دهند
 ). Griffin and Mckinley،60:1994(» ساختن از پی و پایه است

بازسـازي فرهنـگ    د بخشـی از توانـ  مـی واقعیت آن است که بازنگري در آمـوزش پایـه   
بــراي عملکــرد آگاهانــه و مطمــئن در قالــب اقتصــاد . عمــومی جامعــه در نظــر گرفتــه شــود

هـاي   نیازمند یک نمونه جدید از آموزش پایه هستیم که در اذهان و قلوب نسل محور دانایی
  . تر تعهد و تصمیم براي ایجاد تغییرات اساسی را شکل دهد آینده توانایی و از آن مهم

اخـص در عصـر    بـه طـور  کلی و آموزش پایه  به طورطالب فوق، جایگاه آموزش بنابر م
پرداخت که در ایران تا چه حد تحقـق   سؤالبه این  توان میاکنون . دانایی تغییر کرده است

  . آموزش بوده است تأثیرتحت  محور داناییاقتصاد 
ایـران بایـد دو    در محـور  داناییدر رابطه با ضرورت بررسی رابطه بین آموزش و اقتصاد 

  :نکته را در نظر داشت
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بودن دانایی و پیامدهاي آن تا حدي ورود کشورهاي در حال توسـعه از جملـه    سیال -1
ورود غیـرارادي  . کنـد  مـی تر و دشـوارتر   ایران را به عصر دانایی غیرارادي و بنابراین پیچیده

ی را به بار خواهـد آورد  هاي الزم انجام شود، نتایج اگر همراه با فقدان شرایط و زیرساخت
 تـوان  مـی نقطه مقابل این حالـت را  . کند میوابستگی را تشدید  چنین همماندگی و  که عقب

جـدي و گسـترده وارد    بـه طـور  هنوز  که اینچنین مطرح کرد که کشوري مانند ایران با  این
ایجـاد   ي الزم را براي مواجهه با این عصـر در خـود  ها د آمادگیتوان میاین عصر نشده ولی 

گفت که اگر تدابیر کافی و متناسب با شرایط و سطح توسعه کشور  توان میبه جرأت . کند
ي پیشین را نیز به حداقل رساند یا حتی از بین ها ماندگی دوره عقب توان میدیده شود، حتی 

تـرین   د به عنـوان یکـی از مهـم   توان میاولویت نهادن به سرمایه انسانی از طریق آموزش . برد
   .در مرحله بسترسازي در نظر گرفته شود ها فهمول

آورد تـا در   مـی  فـراهم بررسی و تجدید نظر در شکل و محتواي آموزش، این امکان را 
مرحله اول توسعه، که به تعبیر بعضی از اقتصاددانان مانند تارو مرحله جذب و تقلید اسـت،  

یی و بـه تبـع آن، اقتصـاد    اي کارآمد و پایدار، شناختی صـحیح در مـورد عصـر دانـا     به شیوه
در این مسیر، آمـوزش پایـه بـه عنـوان نیـروي محرکـه       . در اختیار افراد قرار داد محور دانایی

  . شود میتري مطرح  خاص به طوراولیه داراي مزایایی است که 
ي محـور  دانـایی الزامات قانونی موجود در ایران بـراي تحقـق    توان میدومین دلیل را  -2

هاي کلی  ساله جمهوري اسالمی ایران، سیاست بیست انداز چشماند سند  جملهاز این . نام برد
 .ي چهارم و پنجم توسعه و قانون برنامه چهارمها برنامه

این موارد در حالی مطرح است که عملکردها در راستاي تحقق جامعه و اقتصـاد دانـش   
زارهـاي پیشـرفته   بنیان به جاي توجه به مسـائل زیربنـایی بیشـتر بـه سـمت واردات سـخت اف      

د کمک شایانی باشـد بـه   توان میبنابراین پرداختن به زیربناهایی چون آموزش . متمایل است
  .بنیان اي دانش شناسایی نقاط ضعف کشور در حرکت به سمت جامعه
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  : روش شناسی -4
شناسـی   در ایـن تحقیـق از روش   محـور  داناییبراي انجام بررسی در زمینه آموزش و اقتصاد 

ــام   . نی اســتفاده شــده اســت بانــک جهــا ــا ن ــک جهــانی در ســایت خــود بخشــی دارد ب بان
(Knowledge Assessment Methodology)KAM   ــاي ــه معن شناســی  روش«کــه ب

دهنده آن مجموع عملکرد اقتصـادي و چهـار رکـن     متغیرهاي تشکیل. است» سنجش دانش
رکـن   8ارتبـاط بـه   در ایـن   هـا  داده. دهـد  مـی را نشان  محور داناییاساسی چارچوب اقتصاد 

  :شوند میاساسی تقسیم 
   (Overall Performance of The Economy) مجموع عملکرد اقتصادي - 
ـادي   -   :(Economic Incentive and Institutional Regime) رژیم نهادي و انگیـزش اقتص

  (Governance)، حکمرانی(Economic Regime)  دربردارنده رژیم اقتصادي

  (The Innovation System) سیستم نوآوري -

دربردارنـده  : (Education and Human Resources) آمـوزش و منـابع انسـانی    -
 (Gender)جنسیت ،(Labor)، نیروي کار(Education)آموزش

 ICT((Information and Communication( تکنولوژي اطالعـات و ارتباطـات   -
Technology) 
نظــام اقتصــادي، حکمرانــی، سیســتم  مجمــوع عملکــرد اقتصــادي،(رکــن  8بــراي ایــن 

، متغیرهایی تعریف شده است کـه در کـل   )ICTنوآوري، آموزش، نیروي کار، جنسیت و 
متغیر دشوار و پیچیـده   109جا که انجام محاسبات با  اما از آن. دهند میمتغیر را تشکیل  109

تهیـه کـرده   متغیر کلیدي را به منظـور تسـهیل محاسـبات     14است، بانک جهانی فهرستی از 
 محـور  دانـایی متغیر تالش دارند تا میزان آمادگی هـر کشـور را بـراي اقتصـاد      14این . است

عملکـرد اقتصـادي،    تـوان  مـی کارگیري متغیرهاي مذکور ه از طریق ب چنین همنشان دهند و 
متغیر در فهرست زیـر   14این . را محاسبه کرد محور داناییشاخص دانش و شاخص اقتصاد 

  :ندا معرفی شده
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 عملکرد اقتصادي: 

    رشد ساالنهGDP (%) 

   شاخص توسعه انسانی 

 اقتصادي رژیم 

   اي اي و غیرتعرفه موانع تعرفه  
 حکمرانی 

 گري کیفیت تنظیم  
 حاکمیت قانون  
 سیستم نوآوري 

 ها در ارتباط با حق امتیازها ها و دریافت کل پرداخت  
 شده از طرف امتیازهاي اعطا  

(USPTO) (United States Patent and Trademark Office)  
 به ازاي هر یک میلیون نفر(شده در مجالت  مقاالت علمی و تخصصی چاپ( 

 آموزش  
 سال به باال 15(ساالن  نرخ باسوادي بزرگ(  
 ناخالص(% متوسطه آموزش  نام در ثبت(  
 ناخالص(% نام در آموزش عالی  ثبت(  
 ICT 
 نفر 1000به ازاي هر (لفن دسترسی به ت(  
 نفر 1000به ازاي هر ( دسترسی به کامپیوتر(  
  نفر 1000به ازاي هر (دسترسی به اینترنت(  

متغیـر شـاخص دانـش و شـاخص      14کارگیري ایـن  ه شناسی بانک جهانی با ب در روش
  :شود و نمودار آن به شکل زیر است میمحاسبه  محور داناییاقتصاد 
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  شاخصهاي دانایی و ارکان آنها: 1نمودار 

: بانک جهانی براي انجام محاسبات خود براي هر کشور سه گروه را در نظر گرفته است
بر این اساس ایران براي شاخص اقتصاد . گروه همه کشورها، گروه منطقه و گروه درآمدي

وه مطـرح خواهـد   دست خواهد آمـد در سـه گـر   ه یی که بها ، اجزاي آن و رتبهمحور دانایی
گروه همه کشورها، گروه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و گروه کشورهاي با درآمد : شد

رقم مطلق و رقم نرمال براي هر : دهد می ارایهضمناً این نهاد، دو رقم را . متوسط رو به پایین
ن رقم مطلق وضعیت مطلق کشور و رقم نرمال شده وضعیت رقابتی کشـور را در میـا  . گروه

و  1995ي ها سالدر این مقاله ارقام براي . دهد میکشورهاي عضو در هر گروه خاص نشان 
ابتدا از ارقام واقعی اجـزاي آمـوزش در ایـران     .در دسترس بوده و استفاده شده است 2009
  .کنیم میآغاز 

 (KEI)(Knowledge Economy Index)  د دانایی محورشاخص اقتصا (KI)(Knowledge Index)شاخص دانش 

 شاخص آموزش ICTشاخص  شاخص نوآوري

شاخص رژیم 
 نهادي و اقتصادي

موانع تعرفه اي و  -
  غیرتعرفه اي

کیفیت تنظیم  -
 گري

 حاکمیت قانون -

استفاده 
  کنندگان از

  تلفن-
 کامپیوتر-
 اینترنت-

دریافتها و پرداختها در  - 
  اارتباط با حق امتیازه

 تعداد حق امتیازها - 
 مقاالت مجالت - 

نرخ باسوادي -
  بزرگساالن

ثبت نام در -
 متوسطه

ثبت نام در -
 آموزش عالی



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  92

 

  ارقام واقعی اجزاي آموزش در ایران: 1جدول
2009  2008  1995    
  سوادي بزرگساالننرخ با  70.80  84.71  84.71
  )ناخالص(نام در آموزش متوسطه  ثبت  75  80.95  72.65
  )ناخالص(در آموزش عالی  نام ثبت  17.17  26.80  31.39

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهوزارت آموزش و پرورش، معاونت  :مأخذ

پس باید به . ند وضعیت نسبی ایران در میان کشورها را مشخص سازندتوان میاین ارقام ن
و  محـور  دانـایی ابتدا به شاخص اقتصـاد  . دنبال ارقام نرمال شده و رتبه ایران در هر گروه بود

  .پردازیم میآموزش 

  و آموزش در ایران در هر سه گروه محور داناییشاخص اقتصاد : 2جدول

    ارقام نرمال شده  رتبه
  متغیرها  1995  2009  تغییرات  1995  2009  تغییرات

4  98  102  0.03- 3.75 3.78 
KEI  در گروه همه کشورها

  )کشور 146(

0  13  13  0.67 - 3.83 4.5 
KEI  در گروه کشورهاي

  )کشور 18(منطقه 

7  17  24  0.22 5.78 5.56 
KEI  37(در گروه درآمدي 

  )کشور
  آموزش در گروه همه کشورها   4.51  3.8  -0.71  79  98  -19

آموزش در گروه کشورهاي   5.74  4.75  -0.99  8  12  -4
  منطقه

  آموزش در گروه درآمدي  6.37  5.87  -0.5  12  19  -7

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهوزارت آموزش و پرورش، معاونت  :مأخذ
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که در گروه همه کشورها و  رغم آن دهنده این مطلب است که علی نشان 2ارقام جدول 
نطقـه  بهبـود یافتـه و در گـروه م    محـور  دانـایی گروه درآمدي رتبه ایران در شاخص اقتصـاد  

خاورمیانه و شمال آفریقـا بـدون تغییـر بـاقی مانـده، آمـوزش در هـر سـه گـروه تنـزل قابـل            
دهنـده آمـوزش، کـه     با بررسی در مورد متغیرهاي تشـکیل . اي را تجربه کرده است مالحظه

ویـژه در  ه شود که مشکل اصلی در آموزش و بـ  میآمده، مشخص  3خالصه آن در جدول 
  . طه استمتوس آموزش در نام ثبتجزء 

  اجزاي آموزش ایران در دو گروه منطقه و درآمدي: 3جدول

    ارقام نرمال شده  رتبه
  متغیرها  1995  2009  تغییرات  1995  2009  تغییرات

0  10  10  0 5 5 
نرخ باسوادي 

گروه کشورهاي   ساالن بزرگ
خاورمیانه و 

 18( شمال آفریقا
  )کشور

6-  14  8  3.33- 2.78 6.11 
 آموزش نام در ثبت

  وسطهمت

1  7  8  0.36 6.47 6.11 
نام در آموزش  ثبت

  عالی

نرخ باسوادي   4.05  5.14  1.09  23  19  4
گروه کشورهاي   ساالن بزرگ

با درآمد متوسط 
 37( رو به پایین
  )کشور

آموزش نام در  ثبت  7.84  5.41  -2.43  9  18  - 9
  متوسطه

نام در آموزش  ثبت  7.22  7.06  -0.16  11  11  0
  عالی

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهرت آموزش و پرورش، معاونت وزا: مأخذ

متوسطه، در هـر دو گـروه در ارقـام     آموزش نام در شود، ثبت میطور که مالحظه  همان
که سایر اجزا چنین وضـعیت وخیمـی    رفت بوده است در حالی نرمال شده و رتبه داراي پس

متوسـطه را توضـیح   آمـوزش  ر به دالیلی پرداخت که ایـن کـاهش د   توان میاکنون  .ندارند
  .دهند می
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پـس در  . کنـد  مـی متوسطه مقطعی است که ورودي خود را از دوره راهنمـایی دریافـت   
صورت ایجاد مشکل و تنگنا در دوره راهنمایی، عواقب به طور خودکـار بـه دوره متوسـطه    

یجـه  نت تـوان  مـی نام ناخالص در دوره متوسطه کاهش شدید داشـته   وقتی ثبت. شود میمنتقل 
ایـن مطلـب را آمـار    . گرفت که دوره راهنمـایی بـا افـت شـدیدي در خروجـی روبروسـت      

مانـدگاري در   1370-1382 نماید کـه در دوره  میوزارت آموزش و پرورش ایران تصدیق 
الزم به توضیح اسـت کـه رونـد مانـدگاري     . گیري داشته است مقطع راهنمایی کاهش چشم

  .یز از روند مشابهی برخوردار بوده استن 1382در مقطع راهنمایی بعد از سال 

1000
960

939 930
906

822

762

712

1000
965 949 939

916

865

796

745

670

1000 979 971 967 953
916

866

822

634

768

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

اول دبســتان بھ فارغ التحصــیل  بھ سوم راھنمــایي بـھ دوم راھنمـایي   بھ اول راھنمـایي  بـھ پنجــم دبســتان بـھ چھـارم دبسـتان بھ سـوم دبســتان بــھ دوم دبســتان

1370- 71

1375- 76

1381- 82

  
  آموزان در دوره آموزش پایه ماندگاري دانش: 2نمودار

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهوزارت آموزش و پرورش، معاونت : منبع
هاي نامناسب اتخـاذ شـده در سـطح     دلیل چنین ضعفی در مقطع راهنمایی نتیجه سیاست

هـا   توجه شود کـه ایـن سیاسـت   . به شرح زیر است خالصه به طورباشد که  میکالن و خرد 
مورد غفلت  ها آنگیرد که در این مقطع، همگی  میکلیه جوانب یک نظام آموزشی را دربر

 .اند واقع شده

 " پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم، تـدریس   توقف: نیروي انسانی تأمینسیاست
 .رانه ساعت آموزش ضمن خدمت معلمانهاي غیر مرتبط، پایین بودن س معلمان مازاد در رشته
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 گیري  حجم زیاد محتواي کتب درسی، عدم بهره: هاي آموزشی ریزي درسی و روش برنامه
هاي تدریس سنتی و غیرمنعطف به عنوان  بودن روش از فناوري آموزشی در فرایند تدریس، رایج

 .ساعت در هفته 32ساعت به  36روش غالب، کاهش ساعت رسمی آموزش از 

 هـاي اسـتاندارد، افـزایش فاصـله      عـدم تهیـه آزمـون   : عدم کفایت معیارهاي ارزشیابی
نـوبتی، تسـهیل    هاي دو نوبتی به آزمون از طریق تبدیل نظام آزمون سه ها زمانی بین ارزشیابی

 ).تبصره( شرایط استفاده از ماده ارفاقی

  ومشاوره از دوره راهنمایی تحصیلیحذف خدمات راهنمایی . 

 توجهی برنامه چهارم توسعه به آموزش پایه در مقایسه با آموزش عالی کم. 

 افتادن انجام اصالحات والن و به تعویقانکارضعف آموزش پایه توسط مسؤ. 

رسـد   مـی چـرا کـه بـه نظـر     . الذکر در ظاهر جنبه پارادوکسیکال دارنـد  هاي فوق سیاست
ع راهنمـایی بـوده تـا در اثـر عـدم      سـازي مقطـ   کردن و ساده تر در راستاي آسان ها آنتمامی 

آمــوزان بتواننـد ایــن دوره را بـا آرامــش و انگیـزه بیشــتري     ، دانـش هــا گیـري  وجـود ســخت 
اما حتی با قبـول ایـن ادعـا بـاز هـم مشـکل ایـن اسـت کـه تـوالی و ارتبـاط میـان             . بگذرانند
د انگیـزه  باعث ایجا چه آنچرا که . نیازها در نظر گرفته نشده است ها و رعایت پیش سیاست

شــود، در درجـه اول وجـود معلمـی توانــا، بـا انگیـزه و برخــوردار از       مـی آمـوزان   در دانـش 
اي طراحی شـود   تحصیالت مرتبط است و در مرتبه بعد، برنامه درسی است که باید به گونه

آموز باشد بلکـه بایـد بـه     که در عین سادگی نه تنها بتواند محرك انگیزه یادگیري در دانش
  .را در وي ایجاد و تقویت کند (Self-learning)موزي و یادگیري خود محور نوعی خودآ

 بـه طـور  دسـت آمـده و   ه تمامی این تفاسیر تنها از بررسی کمیت در مقطـع راهنمـایی بـ   
هایی که در این دوره آموزشی باید کسـب   ها و صالحیت تخصصی و عمیق، محتوا، مهارت

در صـورت انجـام   . بررسـی نشـده اسـت    انـایی تناسب آن با نیازهاي عصر د چنین همشود و 
چنین بررسی، چه بسا حتی افرادي که موفق به گذراندن مقطع راهنمایی و ورود به متوسـطه  

شک چنـین مطلبـی    البته بی. نداشته باشند ها اند نیز چندان تفاوتی با ترك تحصیل کرده شده
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یعنـی اگـر دقیقـاً بـر     . دسـاالن صـحت داشـته باشـ     د در مورد نرخ باسوادي بزرگتوان مینیز 
داده، عمـل شـود، میـزان زیـادي از نـرخ       ارایـه اساس تعریفی که بانک جهانی از باسـوادي  

افراد بایـد  «چرا که بر اساس این تعریف، . رود می سؤالآمده در ایران زیر  دسته باسوادي ب
 ».خــود بنویســند و بخواننــد    در ارتبــاط بــا زنــدگی روزمــره   متنــی را   آگاهانــه بتواننــد 

)www.worldbank.org/KAM/variables( که شاخص ارزیابی باسـوادي در  در حالی 
بر اساس تعریف مرکز آمار، باسـواد کسـی اسـت کـه     ( .ایران، مطابق با چنین تعریفی نیست

 Statistical(» وانـد و بنویسـد  اي را بـه فارسـی یـا هـر زبـان دیگـري بخ       د متن سادهتوان می«

Annual Report:594:2007(.    و بانک جهانی نیز ارقام این متغیرها را بدون در نظـر گـرفتن
  . آوري کرده است ها، از نهادهاي مختلف داخل کشورها جمع چارچوب صالحیت

نگـاهی داشـت بـه گـزارش عملکـرد برنامـه چهـارم توسـعه تـا ارزیـابی            توان میاکنون 
گزارش اقتصادي عملکـرد  . نیز مشخص شود ریزي برنامهباالي  ین ردهمسؤولنظر وضعیت از 

ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش آموزش دوره راهنمایی، دربردارنـده ایـن مـوارد     سه
گذر از پایه  آموزان روستایی از کل، نرخ آموزان دختر از کل، سهم دانش سهم دانش: است

آمـوز در   ی، بهبـود نـرخ پوشـش تحصـیلی، نـرخ تـراکم دانـش       پنجم ابتدایی به اول راهنمای
آمـوز بـه معلـم و میـانگین سـطح       هاي دایر دولتی، نسبت دانـش  کالس درس، تعداد کالس

اي هستند که عملکرد و کیفیـت ایـن دوره    ها اغلب به گونه این شاخص. تحصیالت معلمان
دارنـد کـه کـارایی ایـن دوره      ها نیـز نشـان از آن   با این حال، این شاخص. دهند میرا نشان ن

  : به عنوان نمونه. تحصیلی افت داشته است
  .نفر بوده است 27شده  که هدف تعیین بوده در حالی 79/23، 1386نرخ تراکم در سال " - 
شـده   کـه هـدف تعیـین    نفر بوده در حالی 20، 1386آموز به معلم در سال  نسبت دانش -

 .بوده است 9/23

نفر از کودکـان جـذب نظـام     36500، 1386ده که در سال در نرخ پوشش ظاهري آم -
 .)The Economic Report of 2007،706:2009.("اند آموزشی شده
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. ان در ایـن مقطـع اسـت   آمـوز  دانشدهنده کاهش  غیرمستقیم نشان به طوردو مورد اول 
ین اساس کنند و بر ا نام ثبتان بیشتري در مقطع راهنمایی آموز دانشرفته که  مییعنی انتظار 

بـه معلـم خاصـی در نظـر      آمـوز  دانشبوده است که در برنامه چهارم نرخ تراکم و یا نسبت 
مـورد دوم در گـزارش عملکـرد    . بینی شده، اتفاق نیافتاده اسـت  گرفته شده ولی ورود پیش

ان در آمـوز  دانشکه باید توجه داشت که تعداد کم  جزء موارد مثبت ارزیابی شده در حالی
یکـی از  «. در کشـورهاي در حـال توسـعه بیـانگر کیفیـت آموزشـی نیسـت        ویـژه ه کالس ب

ي عمـومی کلیـه مقـاطع    هـا  پیشنهادات در اصالحاتی که بانک جهانی بـراي کـاهش هزینـه   
آنان به این نتیجه رسـیدند کـه در   . هاست تحصیلی مطرح کرده است، افزایش اندازه کالس

 آموز دانش 45تا  20علم در وضعیت به م آموز دانشان، نسبت آموز دانشپیشرفت تحصیلی 
در اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و بسـیاري از کشـورهاي در      . خاصی ندارد تأثیربراي هر معلم 

گـران بانـک    بنـابر نظـر تحلیـل   . نفـر اسـت   45حال توسعه نسبت میانگین این وضـعیت زیـر   
زمـان بـا   ند در طـول  توان میدر کالس دارند  آموز دانش 45جهانی، کشورهایی که کمتر از 

جویی نمایند و جامعـه را قـادر    گیري را صرفه بیشتر کردن اندازه کالس، منابع عمومی چشم
ي آموزشـی  ها ها و دوره سازد تا بر روي منابع کم هزینه و ثمربخش دیگري چون کتاب می

 .»دهـد  مـی ضمن خدمتی هزینـه کننـد کـه مکمـل تـدریس مطلـوب بـوده و آن را افـزایش         
)Carnoy،58:2005(. نفـر   20نفر،  23به جاي  آموز دانشس این مطلب که نسبت معلم به پ

در . شده نه تنها داللتی بر افزایش کیفیت ندارد بلکه از منظر توجیه اقتصادي جاي نقـد دارد 
شدگان چه سهمی از کـل افـرادي اسـت     مورد سوم نیز مشخص نشده است که تعداد جذب

  . د نمایانگر بهبود باشدتوان میعدد مطلق ن. اند شده میکه باید جذب 
ین از آمـاري کـه در ارتبـاط بـا شـاخص اقتصـاد       مسـؤول سخت است که  مسألهباور این 

شد، و یا از اولویت این آمـار نسـبت بـه آمـار موجـود در گـزارش برنامـه         ارایه محور دانایی
ود خواستند ضعف موج میبنابراین احتماالً موضوع این بوده است که آنان ن. اطالع باشند بی

  .اند را علنی کنند و از این رو با آمارهاي نامفهوم وضعیت موجود را مطلوب ارزیابی کرده
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اي که اکنون باید به آن توجه کرد آن است که بررسـی، از آمـار شـاخص اقتصـاد      نکته
در ارتباط با آموزش آغاز شد و به کاهش آمار دوره متوسـطه و در نهایـت بـه     محور دانایی

 -دهنـده آن اسـت کـه نظـام اقتصـادي      ایـن مطلـب نشـان   . نمـایی رسـید  ریزش شدید در راه
 -هـاي اقتصـادي   اجتماعی جداي از نظام آموزشی نبوده و منشأ بسیاري از مشکالت در نظام

ایـن همـان مطلبـی اسـت کـه      . د در آموزش عمومی ضعیف جسـتجو شـود  توان میاجتماعی 
شـوند بـه    مـی که وارد محیط اقتصادي با افرادي . در ایران ما نادیده گرفته شده است ها سال

شود که گویی اثري از گذشـته در عملکـرد حـال حاضـر آنـان وجـود        میاي برخورد  گونه
ویـژه در  ه ي دانشگاه بـ ها هایی مانند افزایش ورودي از این روست که گاهی سیاست. ندارد

بــه ي نــوین بـدون توجــه  هــا مقطـع تحصــیالت تکمیلــی، و یـا ورود انــواع و اقســام فنـاوري   
ي مختلـف  هـا  هاي فرهنگی و میزان تناسب آن با نیازهاي اقتصاد کشور در زمینـه  زیرساخت

کـه   در حـالی . شـوند  میشود که اغلب منجر به اثربخشی و بهبود شرایط اقتصادي ن میاتخاذ 
تـر،   ي آمـوزش عمـومی اسـت کـه رفـع آن سـاده      هـا  مشکل جـایی در میـان یکـی از حلقـه    

اي به اندکی تأمل، تفکـر و   ولی رسیدن به چنین نتیجه. ثمرتر است رو به مراتب پ تر  هزینه  کم
به عنوان سـندي  . ي کارشناسانه نیاز دارد که در ایران گویی متأسفانه کمیاب استها بررسی

  .مروري بر احکام قانون برنامه چهارم داشت توان میساختن این کمیابی  در جهت روشن
سعه مبتنـی بـر دانـایی، الزامـات و احکـامی مقـرر       در فصل چهارم این قانون، با عنوان تو

شده که از طرفی نیازمند برخورداري از یک نظام آموزش عمومی قـوي اسـت و در برخـی    
ویژه آموزش عالی معین شده تا آمـوزش عمـومی را   ه هاي مختلف ب نیز تکالیفی براي بخش

ایـن فصـل مشـخص     این مسائل در حالی است که با مروري بر مواد مختلـف . پشتیبانی کنند
نیـاز اساسـی    شود که در عمل توجه کافی به نظام آموزش عمومی رسمی به عنوان پـیش  می

کـه نظـام    يبـه طـور  . نشده و میان آموزش عالی و آمـوزش عمـومی ارتبـاطی وجـود نـدارد     
، در مسیر خود ها آنسازي  آموزش عالی بدون توجه به نیازهاي آموزش عمومی و برآورده

منظور توضیح بیشتر، باید مواد مرتبط از فصل چهارم قانون برنامه چهارم  به. کند حرکت می
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  .توسعه معرفی شود
از فصــل چهــارم،  43مــاده » د«و » ج«و » الــف«بــه بنــدهاي  تــوان مــیدر اولــین بررســی 

دولت موظـف اسـت نظـر بـه اهمیـت نقـش دانـش و        «در این ماده آمده است که . پرداخت
ترین عوامـل ارزش افـزوده در اقتصـاد نـوین اقـداماتی بـه        لیفناوري و مهارت، به عنوان اص

   :عمل آورد
هـا و راهبردهـاي پژوهشـی، فنـاوري و آموزشـی بـه        نوسازي و بازسازي سیاسـت : الف 

مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور بـه تقاضـاي اجتمـاعی،     گویی پاسخمنظور توانایی 
  .ده عرصه جهانیکردن در فضاي رقابت فزاین فرهنگی و صنعتی و کار

هـاي ملـی و    بـرداري حـداکثر از ظرفیـت    بینـی تمهیـدات الزم بـه منظـور بهـره      پـیش : ج 
ي فناوري اطالعات، فناوري زیستی و ریزفناوري، زیست محیطی، هوافضا ها اي حوزه منطقه

  .اي و هسته
بــازنگري در ســاختار و نوســازي فرآینــدهاي تحقیقــات و آمــوزش علــوم انســانی و   : د

شـدن پـژوهش در حـوزه     اي اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسـعه کیفـی و حرفـه   مطالعات 
 گویی پاسخي اجتماعی در سطح جهانی و ها پردازي در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه

  .»هاي اجرایی کشور سازي در دستگاه به نیازهاي تصمیم
ي، اوالً حـداکثر  ا با توجه به این ماده دولت موظف بـوده تـا بـر اسـاس نیازهـاي توسـعه      

ها داشـته باشـد کـه ایـن موضـوع در درجـه اول سـرمایه انسـانی و          برداري را از ظرفیت بهره
هـاي مختلـف از    و ثانیاً براي کـارایی بیشـتر، بـازنگري در نظـام     شود، تربیت آن را شامل می

که براي ایـن بـازنگري بایـد ارتبـاطی میـان آمـوزش        ضمن آن. جمله آموزش را انجام دهد
ي اجرایی از جمله آموزش و پرورش برقرار شـود تـا نیازهـاي مربوطـه از     ها ی و دستگاهعال

د در تربیـت  توان میبه عنوان نمونه آموزش عالی . فرآیندهاي علمی شناسایی و مرتفع گردد
این در حالی است که بر . ي علوم تربیتی به این دستگاه کمک کندها معلم و تحول در رشته

ي مقطــع هـا  شـوراي عـالی آمــوزش و پـرورش کـه در سیاسـت      اسـاس مجموعـه مصـوبات   
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راهنمایی نیز به آن اشاره شد، جذب نیرو از طریق خرید خـدمات از بخـش خصوصـی و از    
  . گیرد افراد آزاد انجام می

 دولـت موظـف اسـت بـه منظـور ارتقـاي رویکـرد       «: را داریـم  48در همین ارتباط مـاده  
وري، کارآفرینی و تولید ثـروت در کشـور، در   پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنا

، پیوسـتگی میـان سـطوح    48رویکـرد مـاده   . »یی را انجـام دهـد  هـا  طول برنامه چهارم اقـدام 
یی کـه بـه منظـور    هـا  دهنده آن است که بـر اسـاس ارزشـیابی    آموزشی است و این امر نشان

در ادامه . شده استتدوین قانون برنامه چهارم انجام شده، عدم وجود چنین پیوستگی محرز 
در این ماده آمده کـه دو مکانیسـم را معرفـی     »ج«و در جهت تحقق پیوستگی، بند  48ماده 

اتخاذ تدابیر الزم در «. ها ي ورودي دانشگاهها اصالح نظام آموزش کشور و آزمون: کند می
بپـردازد؛ از طریـق سـوابق     هـا  ي ورودي دانشـگاه هـا  جهت اصالح نظام آموزشـی و آزمـون  

و به منظـور ارتقـاي توانـایی     ها یلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهتحص
گیرندگان و ایجاد روحیـه آمـوختن و    خالقیت، نوآوري، خطرپذیري و کارآفرینی آموزش

  .»پژوهش مستقل در میان نسل جوان
ر میان آید آن است که باید ارتباطی دوطرفه، مستمر و پایدا میبر 48و  43از ماده  چه آن

شـده ولـی بـا توجـه بـه نقـاط ضـعف مقطـع          مـی آموزش عـالی و آمـوزش عمـومی برقـرار     
انـد و دولـت    ي یکدیگر عمل کردهها خبر از نیازها و کاستی راهنمایی، گویا این دو نظام بی

بین این دو نظام عملکـردي ضـعیف داشـته اسـت چـرا کـه اگـر         مؤثرهم در ایجاد ارتباطی 
  .نداشت، دو ماده یاد شده نیز ضرورتی نداشتندضعفی در این زمینه وجود 

 ریـزي  برنامـه گیـري و   د نبود باور در بدنه تصـمیم توان مییکی از دالیل عملکرد ضعیف 
سـري از احکـام    عدم وجـود چنـین بـاوري در یـک    . نسبت به اهمیت آموزش عمومی باشد

ولـت موظـف   د« :گویـد  مـی که  49از این جمله است ماده . فصل چهارم قابل مالحظه است
مـدار، خـالق و    سازي و تربیـت نیـروي انسـانی متخصـص و متعهـد، دانـش       است براي زمینه

و  هـا  یی را در سـاختار دانشـگاه  هـا  موریـت أافزاري م کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم
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  .»سسات آموزش عالی به انجام برساندؤم
محـور،   به سمت جامعه دانـایی  در واقع در این ماده، به عنوان فرآیند بسترسازي براي حرکت

که  در حالی. گیري به سمت آموزش عالی بدون توجه به نقش آموزش عمومی رفته است جهت
به شرحی که آمد، نظام آموزش عمومی اسـت کـه بـه عنـوان بسـتر اصـلی تحـوالت فنـاوري و         

هـا یـک   بر اساس جداول بانک جهـانی، آمـوزش عـالی تن   . افزاري باید در اولویت قرار بگیرد نرم
قسمت از سه رکن اساسی آموزش است و زیربناي اصـلی آمـوزش عـالی و متوسـطه، آمـوزش      

  . عمومی است
گاه از آموزش عمومی به طور صریح به عنوان زیرسـاختی بـراي تحقـق     در فصل چهارم هیچ

 52گزاران نسبت به ایـن مقطـع در مـاده     محور یاد نشده است بلکه دید سیاست یک جامعه دانایی
هاي برابر آموزشی، گسترش دانش، مهـارت و ارتقـاي    دسترسی به فرصت«: ونه آمده استگ این

چـه قـبالً توضـیح داده شـد، آمـوزش       کـه بـر اسـاس آن    در حـالی . »هاي انسانی بهره وري سرمایه
در حقیقـت در ادامـه   . آوري نوین دارد عمومی نقشی اساسی در ایجاد درك اولیه از دانش و فن

تـر در   تـر و کـاربردي   هاي عمیق توان به آموزش ده در این مقطع است که میش هاي ارایه آموزش
توان دو نـوع   آموزش فرآیندي پیوسته است که نمی. جهت تولید علم در آموزش عالی پرداخت

تفاوت در نگرش به کارکردهاي کلـی  . داشت) عمومی و عالی(نگاه متفاوت به دو بخش از آن 
ند حیـاتی شـده و نتیجـه مـورد انتظـار خـاص از هـر مقطـع را         باعث ایجاد گسستگی در این فرآی

  .کند دار می خدشه
مسـأله   54گـزاران دور مانـده کـه در مـاده      اهمیت آموزش عمومی در حالی از نظر سیاسـت 

بـه عبـارت دیگـر قبـل از هرگونـه      . هاي اجرایـی مطـرح شـده اسـت     بازآموزي کارکنان دستگاه
هـاي بـازآموزي و    ید این سؤال پاسخ داده شـود کـه برنامـه   اقدامی در راستاي اجراي این ماده، با

این غفلت در احکام دیگري ماننـد  . ارتقا کارکنان باید روي کدام پایه از دانش و مهارت بنا شود
در ماده مـذکور بـراي ارتقـاي ضـریب نفـوذ ارتباطـات ثابـت، سـیار و         . شود نیز دیده می 57ماده 

ولـی بایـد در نظـر داشـت کـه سـمت و جهـت        . ه اسـت اینترنت کشور ارقـام بـاالیی تعیـین شـد    
افزایش صرف در استفاده از فنـاوري، بـدون   . اي باید باشد ها در چه حوزه بکارگیري این فناوري
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طور که قبالً نیز اشاره شد، تنها رفتن به سمت وابستگی بیشتر اسـت، در   ها همان وجود زیرساخت
صاد مبتنی بـر دانـایی ذکـر شـده ولـی اسـتراتژي       که در ابتداي همین ماده، هدف، تحقق اقت حالی

  .  شدن و استفاده بهینه از فناوري ارایه نشده است خاصی براي هدفمند

  :متغیرهاي کنترلی آموزش - 5
تواننـد   براي تحلیل بهتر آموزش در ایران، باید به دنبال آن دسته از متغیرهاي کنترلی بـود کـه مـی   

در ایـن زمینـه   . ده در فضاي اقتصاد ایـران را نشـان دهنـد   ش هاي ارایه به نحوي، ثمربخشی آموزش
اي، ایـن   هاي توسعه بر اساس تعریف حسین عظیمی از آموزش. توان معرفی کرد متغیرهایی را می

  . بایست مورد بررسی قرار دهند متغیرها عمدتاً تأثیر آموزش بر بنیه تولید را می
چون ایران که رشد اقتصادي آن تحـت  در همین ارتباط، باید توجه داشت که براي کشوري 

. توان از متغیـري ماننـد رشـد اقتصـادي اسـتفاده کـرد       تأثیر شدید درآمدهاي نفتی قرار دارد، نمی
یعنـی تـا   . شده تا حد امکان نباید همبستگی با آموزش داشته باشـند  که متغیرهاي استفاده ضمن آن

بر این اسـاس متغیرهـاي   . ش و نهاده آنحد امکان باید نتیجه و پیامد آموزش باشند تا علت گستر
  :ها نیز به طور خالصه چنین بود زیر به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شدند که نتایج آن

 نشـان   1385و  1375هـاي   مقایسه آمار حاصل از سرشماري سال: هرم تحصیلی نیروي کار
در کـل   1375 هـا، در سـال   دهد که سطوح تحصیلی در میان شـاغالن بـه ترتیـب پوشـش آن     می

 .اقتصاد به صورت جدول زیر بوده است

  به درصد 1385و  1375ي ها سالهرم تحصیلی نیروي کار در : 4جدول

  1375  1385  
  46.59  55.83  )ابتدایی به عالوه راهنمایی(آموزش پایه 

  29.91  22.96  آموزش متوسطه
  18.44  12.25  آموزش عالی

  12.18  21.44  سواد بی

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهزش و پرورش، معاونت وزارت آمو: مأخذ 
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مشخص است غلبه دوره آموزش پایه در هر دو دوره انتخـاب شـده اسـت یعنـی      چه آن
شـده در ایـن    ي عرضـه ها چنان کسانی هستند که تنها با دانش و مهارت اکثریت شاغالن، هم

 . ساله آشنا هستند 8دوره 

آید، آن است که هنوز  می به دستروي کار نکته دیگري که از بررسی هرم تحصیلی نی
رغم رشد کمی آموزش از پیامدهاي مورد انتظـار توسـعه آمـوزش متـأثر      بخش اشتغال علی

بـوده  % 14.22، 1385تـا   1375آموزش عالی از سـال   نام ثبترشد  که اینزیرا با . نشده است
هـدف از  . اسـت  افـزایش داشـته  % 6.19است، ولی جذب آنان در اشتغال در این مدت تنها 

منـدي از پیامـدهاي اجتمـاعی آن از قبیـل افـزایش       تربیت افراد با تحصیالت عالیه تنها بهـره 
مشارکت سیاسـی و اجتمـاعی و یـا کـاهش ارتکـاب جـرم و جنایـت نیسـت بلکـه کـارایی           

به عنـوان   وري و نوآوري در بازار کار و نهایتاً تحصیالت و کاربرد آن باید در افزایش بهره
د ایـن  توان مییکی از دالیل این امر . گذار بر رشد اقتصادي دیده شودتأثیره مثبت لفؤیک م

باشد که درصد باالیی از مشاغل در ایران هنوز ساختار سنتی داشـته و بـا کـارگران در حـد     
ي پیشرفته کـه حـداقل،   ها مشاغل با تکنولوژي. ند امور خود را پیش ببرندتوان میمتوسطه نیز 

لم داشته باشد، نسبت به تعداد کارگران موجود اندك بوده و توان جذب نیاز به مدرك دیپ
پس هنـوز اشـتغال ایـران    . التحصیالن با مدارك آموزش عالی را ندارد درصد باالیی از فارغ

وابسته به مقطع آموزش پایه است و رفـتن بـه سـمت تقاضـاي بـازار کـار متناسـب بـا رونـد          
ولی در طول این فاصـله بایـد   . از به زمان بیشتري داردتغییرات شاغلین با تحصیالت باالتر نی

اهمیت آموزش پایه را درك کرده و روي کیفیت آن با توجه به شرایط جدید اقتصادي در 
البته شایان ذکر است که به همراه این تأمل باید . تري صورت گیرد سطح جهان بحث جدي

صـورت روشـمند و   ه تـر و البتـه بـ    اي نیز براي محتواي مشاغل اندیشید تا هر چه سـریع  چاره
به عبـارت  . شده خود را همگام با ساختارهاي نوین اقتصادي در سطح دنیا نمایند ریزي برنامه

التحصـیالن آمـوزش    دیگر اگر بنا بر ادامه مسیر با سرعت فعلی باشد، استفاده مفیـد از فـارغ  
  . عالی، بیشتر به تعویق خواهد افتاد
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 شـده آن کـه    رتباط با این متغیر باید بدانیم که مقدار نرمالدر ا: شاخص توسعه انسانی
، در گـروه کشـورهاي   2009و  1995در بانک جهانی محاسبه شده است، براي هر دو سـال  

 18است کـه رتبـه ایـران را در هـر دو سـال، در بـین        89/3منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 
است که مقدار واقعی در طی این دو سـال   البته شایان ذکر. دهد میقرار  12کشور، در رتبه 
جاسـت کـه    ولی نکتـه ایـن  . پیشرفت داشته است 066/0یعنی 759/0و  693/0به قدر تفاوت 

  . یی در فضاي رقابتی میان سایر کشورها باید مورد توجه قرار گیردها مقدار چنین شاخص
 روه کشـورهاي  در گ 2009و  1995میزان واقعی این متغیر براي سال : حاکمیت قانون

رغم بهبود اندکی در مقدار واقعی، مقدار  باشد که علی می -84/0و  -98/0 منطقه، به ترتیب
در سـال   16باشد که رتبه ایـران را از   می 11/1و  67/1شده براي این دو سال به ترتیب  نرمال
  . دهد میکشور تنزل  18و در بین  2009در سال  17به  1995
 شده از طـرف  تعداد امتیازهاي اعطا USPTO :   شـده بـه یـک     تعـداد امتیازهـاي اعطـا

بایـد دقـت داشـت کـه چـون هـر کشـور داراي        . کشور به ازاي هر یـک میلیـون نفـر اسـت    
استانداردها و معیارهاي خاصی براي این اقدام است، بانک جهـانی ایـن متغیـر را بـر اسـاس      

ریکـا بـوده و قـوانین    که یـک سـازمان معتبـر در آم    USPTOامتیازهاي اعطا شده از طرف 
ارقام واقعی ایران بـراي ایـن   . گیرد، محاسبه کرده است میسختی براي اعطاي امتیاز در نظر 

کـه نرمـال    02/0و  02/0: به این صورت اسـت  2009و  1995ي ها سالمتغیر به ترتیب براي 
 18ن در بـی  14بـه   13کـه باعـث تنـزل رتبـه ایـران از       78/2و  33/3برابر است بـا   ها آنشده 

ي هـا  متغیر دیگري کـه در ارتبـاط بـا ایـن متغیـر قـرار دارد، هزینـه       . کشور منطقه شده است
R&D سهم مخارج بخش تحقیقات از . استGDP  در  1379ي مختلف از سـال  ها سالدر

، سـهم  1382تـا   1379ي ها سالتوجه شود که ارقام مربوط به . جدول زیر آورده شده است
خارج از فصل را بر مبناي گزارش عملکـرد برنامـه سـوم نشـان     اعتبارات تحقیقاتی داخل و 

ساله برنامه چهارم استخراج شده  از گزارش عملکرد سه 1386دهد و رقم مربوط به سال  می
 . است
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  ي سوم و چهارم توسعهها در برنامه GDPسهم اعتبارات بخش تحقیقاتی از : 5جدول
  درصد تحقق  عملکرد  هدف  سال

1379  51/0  37/0  5/72  
1380  63/0  45/0  4/71  
1381  75/0  44/0  60  
1382  87/0  54/0  62  
1386  64/1  52/0  7/31  

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهوزارت آموزش و پرورش، معاونت : مأخذ

بــه  هــا ایــن آمــار حکایــت از آن دارد کــه بــا گذشــت زمــان، وابســتگی توســعه بنگــاه  
اي کـه نمـود    مسـأله هـم اولـین    در ایـن خصـوص بـاز   . ي علمی کمتر شده اسـت ها پژوهش

ي ها کردن بنگاه گیري و گسترش یک ساخت رانتی است که به جاي متمرکز یابد، شکل می
    .را به نزدیکی به منابع توزیع رانت تشویق کرده است ها آنتولیدي حول دانش، 

کـرده طـی    تعداد افراد تحصیل که اینشود، با  در کل با بررسی این متغیرها، مشخص می
افزایش داشته ولی این افزایش نتوانسته ارتقاي معناداري در رتبه ایران  2009و  1995هاي  لسا

به عبارت دیگر افزایش در سرمایه انسانی ارتباط معناداري با متغیرهاي . در منطقه ایجاد نماید
کنترلی باال نداشته و گویی تنها افزایش به صورت کمی صورت گرفته و فاقد کارکردهـاي  

هیچ  تقریباًآمدن  هاي هنگفت در ازاي به دست این نتیجه به معناي صرف هزینه. ري استانتظا
نتیجه مثبتی است و این در حالی است که دنیاي امروز در تمامی ابعاد خود بر محور انسان و 

  .گردد کارایی دانش او می
بـین تولیـد و    دار از دیگر متغیرهاي کنترلی و البته سندي در اثبات عدم وجود رابطه معنا

       .سرمایه انسانی، تغییرات ارزش افزوده است
  رغـم کـاهش    دهـد کـه علـی    مـی نشـان   6ارقـام ایـن متغیـر در جـدول     : ارزش افـزوده

دهند، ارزش افزوده کـاهش نیافتـه    میمتغیرهایی که به نوعی کارایی سرمایه انسانی را نشان 
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مایه انسانی رابطه خاصی برقرار نکرده این مطلب نشان دهنده آن است که تولید با سر. است
  .تا کاهش کیفیت در سمت سرمایه انسانی به تولید سرایت کند

  )1376 به قیمت ثابت سال( )میلیارد ریال(هاي عمده اقتصادي  تغییرات در ارزش افزوده بخش: 6جدول
    1375  1385  تغییرات
  کشاورزي  43208  60506  17298
  صنعت  112173  174706  62533

  خدمات  151362  288506  137144

  و توسعه مدیریت ریزي برنامهوزارت آموزش و پرورش، معاونت : مأخذ

دوگانگی ساختاري در نظام آموزشی را که قبالً به آن اشاره شد توضیح  توان میاکنون 
وجود این نوع دوگانگی یکی از علل مهمی اسـت کـه باعـث وقـوع چنـین مشـاهداتی       . داد
اختاري به این معناست که یـک نهـاد سـنتی و یـک نهـاد وارداتـی در       دوگانگی س. شود می

اي  گیرند ولی قادر به برقراري رابطه توسـعه  میکنار هم و در یک ساخت توسعه نیافته قرار 
با یکدیگر نیستند تا در نتیجه آن، دستاوردهاي مثبت ایجاد شده در هر کدام باعث تکامل و 

وجـود  . راستاي نیازها و اهـداف توسـعه عمـل کننـد     تقویت دیگري شده و هر دو با هم در
گیـر در   ي چشـم هـا  دوگانگی ساختاري در آموزش نیز به این معناست که با وجـود جهـش  

ي اخیـر، آثـار   هـا  سـال زمینه گستره و عمق جمعیت درگیـر بـا نظـام رسـمی آموزشـی طـی       
اهده محسوسی در عرصه عملکرد اقتصـادي و ارتقـاء سـطح توسـعه ملـی از ایـن بابـت مشـ        

کـه بـه ایـن     دوگانگی در ایران تـا جـایی   مسألهي تداوم ها ارزیابی تحلیلی از ریشه. شود مین
فضـاي رانتـی کشـور و عـدم وجـود یـک       : گـردد  میشود، به دو عامل باز میتحقیق مربوط 
  .)Chaharband ،2009(ش عمومی، آموزش عالی و بازار کار اي میان آموز ارتباط توسعه

ــ  ــرد کــه بنگــاه  مــیی در کشــور شــکل زمــانی یــک ســاخت رانت ــراي  هــا گی ــراد ب و اف
ي علمی و ها بینند که به سمت کسب صالحیت میحداکثرسازي سود و درآمد خود نیازي ن

ي با مراکز توزیع رانت دست یابند مؤثري فنی بروند بلکه کافی است تا به ارتباط ها مهارت
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مصـداق  . یابد میحوري موضوعیت نوري و علم م که در نتیجه آن اصوالً مواردي مانند بهره
در سـالنامه  . در سـطح تحصـیالت بخـش خصوصـی و رشـد آن دیـد       تـوان  میاین پدیده را 
هـزار نفـر شـاغل داشـته کـه از       800میلیـون و   9، بخش خصوصی حدود 1375آماري سال 

و انـد   به راهنمایی هم راه نیافتـه % 42از این رقم، (جزء آموزش پایه % 68شاغلین باسواد آن، 
انـد ولـی در همـین سـال،      نیز جزء آموزش عـالی بـوده  % 15/3و ) اند تنها ابتدایی را گذرانده

نیـز   1386در سال . اند بوده% 87/27شاغلین باسواد داراي تحصیالت عالی در بخش دولتی، 
کـه در بخـش    يبـه طـور  . این تفاوت بـین بخـش خصوصـی و دولتـی قابـل مشـاهده اسـت       

دهنـد   مـی شاغلین باسواد را تشکیل % 56و راهنمایی در کل  خصوصی شاغلین دوره ابتدایی
و در بخـش  % 6/8شاغلین باسواد داراي تحصیالت عالی در این بخش . که رقم باالیی است

گر آن است که بخش خصوصی که به عنوان بخشـی   این ارقام نمایان. است% 25/44دولتی 
ساس نیاز نکرده تـا بـه دنبـال    مطرح است که به دنبال حداکثرسازي سود و درآمد است، اح

آموختگـان بـا مـدارك تحصـیلی بـاالتر       تقلیل تحصیالت کمتر و تالش براي جذب دانـش 
پـذیر باشـد کـه     ي دیگـري امکـان  هـا  بنابراین، دستیابی به سود و درآمد باید از کانـال . باشد

دم عامـل دوم در ایجـاد دوگـانگی، عـ    . کنـد  میبخش مزبور نیازي به دانایی بیشتر احساس ن
وري در بـازار کـار    وجود یک ارتباط صحیح میان آموزش عالی، آمـوزش عمـومی و بهـره   

ساله  یک دوره سی تقریباًدر گزارشی که در سازمان برنامه و بودجه سابق تهیه شده و . است
نـرخ   1373تـا   1345ي ها سالدر فاصله «را مورد پوشش قرار داده نشان داده شده است که 

اي معادل  ن داراي تحصیالت عالی همواره منفی بوده و میانگین ساالنهوري شاغال رشد بهره
بـه   که باالترین سطوح روند نزولی شاخص مزبـور دقیقـاً   جالب آن. داشته است%  3/5منفی 
آموختگـان دانشـگاهی در بـازار کـار      اي مربوط است که باالترین میزان جذب دانـش  دوره

  .)Sohrabi et al.،1987،60(» کشور اتفاق افتاده است

  :کیفیت آموزش پایه -6
کردن تصویري از وضعیت آموزش پایه در کشورمان بایـد بـه شـاخص     تر اکنون براي کامل
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در معرفی این شاخص باید گفت که ایـن شـاخص تطبیقـی اسـت و     . کیفی آن نیز پرداخت
، کیفیت ان در دو مقطع ابتدایی و راهنماییآموز دانشسعی دارد تا با ارزیابی روند پیشرفت 

مــورد بحــث  مســألهالبتــه ســنجش کیفیــت هــر متغیــري همــواره  . آمــوزش پایــه را بســنجد
ي موجود انتقـادات محکمـی وجـود داشـته     ها کارشناسان بوده و همواره در ارتباط با روش

نشان ساخت  المللی باید خاطر ولی در مورد سنجش کیفیت آموزش پایه در سطح بین. است
شود، شاخص دیگـري وجـود نـدارد     میخصی که در زیر معرفی که به لحاظ اعتبار، جز شا

در واقع اکتفا به ایـن  . وجود داشته باشد ها تا به واسطه آن امکان انتخاب و بحث میان گزینه
  . ناپذیر است، هرچند انتقاداتی نیز ممکن است به آن وارد باشد شاخص اجتناب

 International Association) (IEA) المللی ارزشیابی پیشـرفت تحصـیلی   انجمن بین«

for the Evaluation of Educational Achievement) سسـات پژوهشـی معتبـري    ؤاز م
ي مختلـف  هـا  مطالعـه جهـانی در موضـوع    هـا  ده قرن و انجـام  اي بیش از نیم است که با سابقه

ي را در زمینـه ارتقـا و بهبـود    مـؤثر ي هـا  آموزشی و مشارکت کشورها از سراسر جهان گام
ترین مطالعات انجام شـده توسـط    ترین و گسترده یکی از مهم. یادگیري برداشته است سطح

 TIMSS (Trends in المللـی رونـد پیشـرفت ریاضـیات و علـوم      این انجمن، مطالعـه بـین  

International Mathematics and Science Study)      60است کـه تـا کنـون بـیش از 
ه منظور ارزیابی و بهبـود نظـام آموزشـی خـود از     ایران نیز ب. اند کشور در آن شرکت نموده

آغاز کرده و تاکنون در پنج مطالعه تیمز  IEAمیالدي رسماً همکاري خود را با  1991سال 
  .شرکت کرده است 2007و  2003، 1999، 1995ي ها سالدر فاصله 

ي خود را براي دو مقطـع چهـارم ابتـدایی و سـوم     ها براي سنجش عملکرد، تیمز آزمون
   .)TIMSS،2007( »کند مینمایی و در دو درس علوم و ریاضی برگزار راه

ایـاالت متحـده، السـالوادور،    : اند عبارتند از شرکت داشته 2007کشورهایی که در تیمز 
نی، اوکـراین، انـدونزي، انگلسـتان،    نستان، استرالیا، اسکاتلند، اسلوآلمان، اتریش، اردن، ارم

گـوین، تایلنـد، تـایوان،     بلغارسـتان، بوتسـوانا، بوسـنی و هـرز     ایتالیا، ایران، الجزایر، بحـرین، 
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ترکیه، تـونس، جمهـوري اسـلواك، جمهـوري چـک، غنـا، دانمـارك، اسـراییل، روسـیه،          
رومانی، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوریه، عربستان سعودي، عمان، فلسطین، قبرس، قزاقستان، 

ــادا، کــره،   ــ گقطــر، کان ــان، لت ــا، کویــت، گرجســتان، لبن ــوانی، مالــت، مــالزي،  امبی ونی، لیت
  .و یمن کنگ مجارستان، مراکش، مصر، مغولستان، نروژ، نیوزیلند، هلند، هنگ

مشـخص   7در جـدول   2007تـا   1995با دقت در تغییرات میـانگین نمـره ایـران از سـال     
ایـن   از طرف دیگـر . شود که مقطع راهنمایی در هر دو درس با کاهش روبرو بوده است می

دهد که در هر دو درس علوم و ریاضی، هر دو مقطع فاصله بسیار زیادي بـا   یمجدول نشان 
  . نمود بیشتري دارد مسألهمیانگین مقیاس تیمز دارند و در مورد ریاضی این 

  المللی در آزمون تیمز میانگین نمره ایران در مقایسه با میانگین نمره بین: 7جدول 

  پایه -درس
میانگین 

نمره مقیاس 
میانگین 

نمره مقیاس 
میانگین 

نمره مقیاس 
میانگین 

نمره مقیاس 
تفاوت 

میانگین 
نمره ایران 
از تیمز 

میانگین 
  یالملل بین

میانگین 
  یالملل بین

میانگین 
  یالملل بین

میانگین 
  یالملل بین

ریاضی 
ارم چه

  ابتدایی

387  
-  

389  402  
15+  

520  495  500  

علوم چهارم 
  ابتدایی

380  
-  

414  436  
56+  

501  489  500  
ریاضی سوم 

  راهنمایی
418  422  411  403  

15-  
519  487  467  500  

علوم سوم 
  راهنمایی

463  448  453  459  
4-  

516  488  474  500  

  و توسعه مدیریت ریزي هبرناموزارت آموزش و پرورش، معاونت : مأخذ
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دریافـت   توان میبا دقت در این ارقام، در کنار افت شدید نرخ ماندگاري در راهنمایی، 
ان در دروس آمـوز  دانـش در حقیقـت مهـارت   . که این مقطع بـا چالشـی جـدي روبروسـت    

. ریاضی و علوم تنزل داشته و از طرف دیگر ترك تحصیل در این دوره رو به افزایش است
ن در مقطعی که حلقه میان متوسطه و ابتدایی است مشکل کمی و کیفی جدي وجود بنابرای
التحصیل این دوره، خواه وارد متوسطه شود و یا ترك تحصیل نماید، دانش الزم  فارغ. دارد

ضـعیف وارد   اي پایهپس به هر حال با . التحصیل استاندارد این دوره را ندارد و متناسب فارغ
از ایـن رو  . گاه فرصت جبـران آن را نداشـته باشـد    ار شده که شاید هیچمتوسطه و یا بازار ک

  .د کمک چندانی به آنان نمایدتوان میي بعدي آموزش و یا بازآموزي نیز نها دوره

  : گیري بندي و نتیجه جمع -7
باعث شد تا پژوهش حاضر در حوزه آموزش با تمرکز ویژه بـر آمـوزش پایـه انجـام      چه آن

یـاد   »محـور  دانـایی اقتصـاد  «ندي جهانی است کـه از آن تحـت عنـوان    گیري رو شود، شکل
ي نـوین و علـوم جدیـد در    هـا  شاکله اصلی این الگـوي جدیـد اسـتفاده از فنـاوري    . شود می

اکثر . شود میافزوده  ها آنعرصه اقتصاد است که روز به روز نیز بر سرعت تولید و پیشرفت 
شوند و بـه   میل توسعه در همین نقطه متوقف حتی در ارتباط با کشورهاي در حا ها پژوهش

کـارگیري  ه یافتـه، بـ   هماننـد کشـورهاي توسـعه    تـوان  میپردازند که چگونه  میاین موضوع 
تر رفتـه   ولی این تحقیق یک گام عقب. ي روز را وارد تولید و رشد اقتصادي کردها فناوري

قل در رابطـه بـا کشـوري    حـدا . نیاز استفاده از فناوري پرداخته اسـت  و به زیرساخت و پیش
و نیازهـاي   هـا  را از منظـر شـرایط، آمـادگی    محـور  دانایینیافته مانند ایران باید اقتصاد  توسعه

، یک تحـول  ها بر این اساس به عنوان نقطه عزیمت براي تحلیل. چنین کشوري تعریف کرد
تـرین معنـاي    ترین و البته اساسی چرا که اصوالً ساده. فرهنگی در مقوله آموزش انتخاب شد

دگرگونی فرهنگی و تقالي حاصله بر سـر معنـا   «محور  نهفته در یک الگوي اقتصادي دانش
  .)Carnoy،11:2003( است» و ارزش دانش و آگاهی

گرفتـه در ایـن پـژوهش، دولـت در      ي انجـام ها این در حالی است که با توجه به بررسی
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، بـه کمـک درآمـدهاي نفتـی،     گیـري دانـایی   ایران به جاي پرداختن به پایه و اسـاس شـکل  
گونه از طریـق متغیرهـایی چـون     افزارهاي پیشرفته شده است و این متوسل به واردات سخت

ICT  توانستهKEI را بهبود دهد .  
گـذاري صـحیح در    بنیان شود، باید پس از هدف اي دانش اگر قرار است تا ایران، جامعه

ه اقتصـاد مبتنـی بـر دانـایی، در زمینـه      ي خردمندانـه در جهـت ورود بـ   هـا  ارتباط با استراتژي
آموزش پایـه  . آموزش پایه، حد و مرز دانش پایه و متعاقب آن آموزش پایه تغییر داده شود

ي هـا  اي از جمعیت، در محیط کار و اجتمـاع زمینـه   د به دلیل دربرداشتن بخش عمدهتوان می
نمـوده  کمک بسـیاري   این موج جدید به ایجاد فضاي مبتنی بر دانش. مشترکی برقرار سازد

  . هموار خواهد کرد ها و راه را براي اجراي سایر سیاست
بـودن   اي ماننـد بـاالتر   ي برجسـته هـا  داراي ویژگـی  هـا  آموزش پایه همواره در همه دوره

نیــاز مقــاطع بــاالتر و  بـازده نســبت بــه ســایر مقـاطع، مشــارکت حــداکثري جمعیــت و پـیش   
بـودن چنـین خصوصـیاتی     آموزش پایه بـه دلیـل دارا  بازآموزي بوده ولی امروز نه تنها نقش 

تر شدن رابطه میان آموزش و اشتغال نیز وظیفه  مضاعف شده بلکه همبستگی بیشتر و پیچیده
ي هـا  به این ترتیب که در این عصر، آموزش پایه باید مهارت. سازد میاین مقطع را خطیرتر 

پـذیري بـه افـراد     پـذیري و انطبـاق   نعطافرا مانند ا محور داناییاصلی و اولیه ورود به اقتصاد 
ي قبل مختص به تعـداد محـدودي از   ها در دوره ها این مهارت. معرفی کرده و آموزش دهد

شدند اما اکنـون آحـاد جامعـه بایـد      میافرادي بود که موفق به ورود به دوره آموزش عالی 
در عصـر اقتصـاد   شک منزلـت آمـوزش پایـه     بر این اساس بی. باشند ها مجهز به این مهارت

تحقـق اقتصـاد   . تـري بـر عهـده دارد    دچار تحول اساسی شده و تکلیف سـنگین  محور دانایی
طـور کـه    علـت چنـین کاهشـی همـان    . آموزش نبوده است تأثیردر ایران تحت  محور دانایی

گـردد کـه خـود     میتوضیح داده شد، به ضعف در عملکرد آموزش در مقطع راهنمـایی بـاز  
ي غلـط و البتـه غفلـت از اهمیـت ایـن مقطـع کـه آخـرین حلقـه          هـا  يگذار ناشی از سیاست

بنابراین آموزش پایه نتوانسته نقشی در بهبـود شـاخص اقتصـاد    . باشد میآموزش پایه است، 
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در ایران داشته باشد و اگر قرار است تا در مقوله آموزش، حرکتی انجـام شـود    محور دانایی
در  نـام  ثبـت ه شود تا از این طریـق بهبـودي در   بهتر آن است که اولویت به آموزش پایه داد

  . ایجاد گردد -به عنوان نتیجه عملکرد موفق در آموزش پایه -متوسطه آموزش 

  :پیشنهادات -8
ویژه براي مشاهده نتیجه آن در اقتصاد، باید از سـمت  ه اجراي اصالحات آموزشی ب -1

ي جدیـد  ها است تا پژوهشدر این زمینه بهتر . باشد عمومیبه سمت آموزش  عالیآموزش 
آکادمیک در مورد اهمیت، جایگاه و کارکرد آموزش و پرورش و مقـاطع مختلـف آن در   

بـه منظـور بـازنگري     گزاران سیاستتري در اختیار  عصر دانایی انجام گیرد تا دیدگاه شفاف
ریـزان   برنامه چنین هم، اولویت تخصیص منابع و ها ي توسعه انواع آموزشها گیري در جهت

 .آموزشی به منظور اتخاذ رویکردهاي نوین متناسب با نیازهاي عصر دانایی، قرار گیرد

ي ارتبـاط بـین آمـوزش    هـا  شناسی جامع و کارشناسانه در مورد نارسایی انجام آسیب -2
 .کارهاي تقویت پیوستگی بین سطوح مختلف تحصیلی عالی و عمومی و راه

نظــور تــدوین اســتانداردهاي صــالحیت ي تربیــت معلــم بــه مهــا بــازنگري در برنامــه -3
ي آمـوزش و پـرورش در   هـا  متناسب با ویژگی) ها و نگرش ها دانش، مهارت( اي آنان حرفه

 .عصر دانایی

و توسعه آموزشی آشنا با سه حوزه آموزش، اقتصاد و  ریزي برنامهتربیت کارشناسان  -4
حتـواي برنامـه درسـی    بازار کار و مسلط به مشکالت مرتبط با ایـن سـه حـوزه در تـدوین م    

ي تحصـیلی بـین   هـا  و ایجاد دوره ریزي برنامهآموزش عمومی و البته آموزش عالی از طریق 
 .اي رشته

ان آمـوز  دانـش به  (Core Competency)ي کلیدي ها آموزش و ترویج شایستگی -5
در کشـورهاي جهـان   ( ي آموزش ابتـدایی از قبیـل مهـارت خودآمـوزي    ها ویژه در دورهه ب

خواهند که به یک منبع بیرونی ماننـد انـواع    میایران، افراد براي یادگیري، دائم  سومی چون
گیـري   سـویه دانـش شـده و شـکل     این رفتار باعث انتقال یـک . مراکز آموزشی متصل باشند
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چـرا کـه ایـن    . سـازد  مـی ناپـذیر   چرخه تولید، انتشار و کاربرد دانش را دشوار و بعضاً امکان
ــایی اســت چرخــه نتیجــه تعامــل دوســوی  ــه متــأثر از کنجکــاوي و پوی ، مهــارت )ه و آگاهان

ي ارتبـاطی و کـار در   هـا  و مهـارت  (Self-Directed Learning) مدیریتی یـادگیري  خود
ي آموزشـی و  هـا  و فعالیت ها از طریق اصالح برنامه) ي نامتجانسها ویژه در گروهه ب( گروه

 . معلمان هی و یادگیري بهدآموزش کاربرد راهبردهاي یاد چنین هم

 :ایجاد انگیزه به سطوح عالی مهارت در کارفرمایان و صاحبان حرف از طریق -6

  سوي تولید با ارزش افزوده بیشتره ي بازار تولید بها جهش استراتژي -
  ي تولیدي و خدماتی به استفاده از فناوري و بهبود سازماندهی کارها ترغیب بنگاه -
  ي پیشرفته ها کشور با رویکرد مهارت اي نوسازي نظام آموزش فنی و حرفه -
 یادگیري مستمر در محل -دهیدحمایت از سازماندهی فرآیند یا -

نباید فراموش کرد که سطح مهارت نه تنها به آموزش بلکه به وضعیت موجـود اقتصـاد   
یی نیـز صـورت بگیـرد تـا سـطح تکنولـوژي       ها به این معنا که باید پژوهش. نیز بستگی دارد

سـپس تطبیقـی بـین سـطح تکنولـوژي      . ي تولیدي نیز مشخص شودها در بنگاه مورد استفاده
) مربـوط بـه آخـرین و جدیـدترین تکنولـوژي     ( و سطح موجـود مهـارت   ها موجود در بنگاه

به موازات و هماهنگ با هم پیشروي  ها از این طریق آموزش و سازماندهی بنگاه. انجام شود
 تـأثیر توجـه نشـود، اصـالحات در آمـوزش      ها هاگر به وضعیت تکنولوژي در بنگا. کنند می

  .خارجی چندانی ندارد
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