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چکیده
در کشور ایران بخش آموزش حکمرانی منسجمی ندارد؛ زیرا تصدی امور مربوط به حوزه های آموزش عمومی، آموزش 
عالی و آموزش پزشکی به سه وزارتخانه واگذار شده است؛ درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده 
نمی شود. همچنین در این کشورها نه فقط این حوزه ها ذیل یک وزارتخانه )وزارت آموزش( مدیریت می شوند، بلکه گاهی 
و جوانان  دین،  کارآموزی،  انسانی،  منابع  توسعۀ  فناوری،  ورزش،  فرهنگ،  پژوهش،  علوم،  نظیر  نیز  دیگری  حوزه های 
که وضعیت حکمرانی بخش  است  نکته  این  بررسی  کنونی  مطالعۀ  از  بنابراین هدف  دارند؛  قرار  وزارتخانه  این  زیرنظر 
آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و دیگر کشورهای جهان )زیرنظام های بخش آموزش و ارتباط آن با سایر 
بخش ها( چگونه است. بدین منظور با روش تطبیقی، نظام آموزش در برخی از کشورهای جهان از منظر نظام ارتباطی آن 
بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که در بسیاری از این کشورها، بخش آموزش حکمرانی منسجمی داشت و با برخی 
دیگر از حوزه ها هم افزایی نیز داشت؛ درحالی که در کشور ما این چنین نیست. در پایان پیشنهادهایی درمورد بهره مندی 

کشور از مزایای حکمرانی یک پارچه در بخش آموزش و نیز از تجمیع حوزۀ آموزش با سایر حوزه های هم افزا ارائه شد.

واژگان کلیدی: حکمرانی، حکمرانی آموزش، نظام ارتباطی آموزش

مقدمه

آموزش  حوزه های  به  مربوط  امور  تصدی  ایران  کشور  در 
عمومی، آموزش عالی و آموزش پزشکی هریک به یک وزارتخانه 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  درحالی که  است؛  شده  واگذار 
چنین تفکیکی دیده نمی شود. در این کشورها نه فقط این حوزه ها 
بلکه  می شوند،  مدیریت  آموزش(  )وزارت  وزارتخانه  یک  ذیل 
گاهی حوزه های دیگر نیز نظیر علوم، پژوهش، فرهنگ، ورزش، 
فناوری، توسعۀ منابع انسانی، کارآموزی، دین، و جوانان زیرنظر 
در  که  می رسد  به نظر  این گونه  بنابراین  دارند؛  قرار  وزارتخانه  این 
کشور ما امر آموزش از حکمرانی یک پارچه ای ندارد که این خود 

از  این  مورد برخی  از مسائل شده است. در  بروز بسیاری  باعث 
کید  تأ آموزش  بخش  یک پارچۀ  حکمرانی  لزوم  بر  صاحب نظران 
کرده اند و نبود آن را از مشکالت اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور 
برشمرده اند )رشید حاجی خواجهلو، 1396؛ قانعی راد، 1396(. 
همچنین در بسیاری از کشورهای جهان افزون بر ادارۀ امور بخش 
آموزش، ادارۀ امور برخی دیگر از حوزه ها نیز برعهدۀ نهاد متولی 
درمورد  موارد  از  بسیاری  نشا ن دهندۀ  مسئله  این  است.  آموزش 
درنتیجه  است.  جهان  کشورهای  سایر  در  آموزش  ارتباطی  نظام 
پژوهش کنونی هدف اصلی مقایسۀ وضعیت کلی حکمرانی  در 
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بخش آموزش در کشور ما با وضعیت آن در سایر کشورهای جهان 
این  در  این هدف،  به  نیل  برای  است.  آن  ارتباطی  نظام  منظر  از 
بررسی تالش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که وضعیت 
حکمرانی بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و 
آن  ارتباط  و  آموزش  بخش  )زیرنظام های  جهان  کشورهای  دیگر 
با سایر بخش ها( چگونه است؟ به عبارت دیگر، تالش می شود 
به ویژه  جهان،  کشورهای  سایر  در  آیا  که  شود  بررسی  نکته  این 
کشورهای پیشرو، وضعیت حکمرانی بخش آموزش از منظر نظام 
این  پاسخ  چنانچه  و  خیر  یا  است  مشابه  ما  شیوۀ  با  آن  ارتباطی 
پرسش منفی است بررسی شود که تا چه حد شیوۀ حکمرانی آن ها 
ارائۀ توصیفی از وضعیت  با  با شیوۀ ما تفاوت دارد. بدین ترتیب، 
ارتباطی آن در کشورهای  از منظر نظام  حکمرانی بخش آموزش 
دیگر و مقایسۀ آن با وضعیت کنونی کشور می توان درمورد ادامۀ 
روند کنونی حکمرانی بخش آموزش تصمیم گیری کرد و به منظور 
نیز  و  کشورها  سایر  تجارب  مبتنی بر  پیشنهادهایی  به  آن  بهبود 

تجربۀ چندین دهۀ گذشتۀ خود دست یافت. 

1. مبانی نظری

حکمرانی تمامی فرایندهای حکومت داری است که دولت، بازار 
یا شبکه اجرا می کند؛ بر خانواده، قبیله، سازمان رسمی یا غیررسمی 
یا قلمرو اعمال می شود و با اجرای قوانین، هنجارها، قدرت یا زبان 
جوامع سازمان یافته اعمال می شود )Bevir, 2013(. بانک جهانی 
و  اقتصادی  منابع  مدیریت  در  قدرت  اعمال  شیوۀ  را  حکمرانی 
اجتماعی هر کشور برای دستیابی به پیشرفت و توسعه تعریف می کند 
فرایندهای  با  ارتباط  در  امر  این   .)The World Bank, 1991(
تعامل و تصمیم گیری در میان بازیگران درگیر در مسائل جمعی است 
که منجر به خلق، تقویت یا بازتولید هنجارها و نهادهای اجتماعی 
به منزلۀ  را  حکمرانی  می توان  عبارتی  به   .)Hufty, 2011( می شود 
دیده  رسمی  نهادهای  میان  در  که  کرد  توصیف  سیاسی  فرایندهای 
می شود. ریستسکا و همکاران حکمرانی را چگونگی اعمال قدرت 
سیاسی،  غیررسمی(  یا  )رسمی  نهادهای  مجرای  از  کشور  هر  در 
به  رسیدن  برای  منابع  از  بهره برداری  به منظور  اقتصادی  و  اجتماعی 
اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعریف می کنند. از نظر آن ها، 
حکمرانی دربرگیرندۀ مجموعه رویه ها،  اقدامات،  و موجودیت هایی  
است که شهروندان هر جامعه را قادر می سازد بسیاری از امور خود را 
رتق و فتق کنند؛ اموری مانند پیگیری مباحث و مسائل، احقاق حق، 
پاسخ گویی،   آنان  خود.  مناقشات  حل و فصل  و  وظایف  انجام دادن 
می دانند  خوب   حکمرانی  الزمۀ  را  شفافیت   و  مسئولیت پذیری،  

 .)Risteska, 2010(
از  حاکمه  تشکیالت  عنوان  با   

ً
عمدتا که  گوناگونی،  نهادهای 

این  نوع  رسمی ترین  کنند.  حکمرانی  می توانند  می شود،  یاد  آن ها 
اصلی اش  مسئولیت  که  است  سازمانی  که  است  دولت  نهادها 

تصمیم گیری های مربوط و تصویب قوانین در سیستم های جغرافیایی 
حکمران  نهادهای  سایر  است.  کشورها(  یا  )ایالت ها  سیاسی 
عبارت اند از سازمان ها )مانند شرکتی که دولت در مقام نهادی قانونی 
خانواده،  قبیله،  )رئیس،  اجتماعی  ـ  سیاسی  گروه های  می شناسد(، 
روابط کسب و کار  در  دیگر.  یا گروه های غیررسمی  و غیره(  مذهب 
ارتباطی  قراردادهای  راه  از  برون سپاری، چارچوب های حکمرانی  و 
تقویت  درازمدت  در  را  نوآوری  و  همکاری  که  می شوند  ساخته 
می کنند. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه ای است که از آن راه قوانین، 
می شوند  تنظیم  و  )تثبیت(  پایدار  ساختارمند،  اقدامات  و  هنجارها 
داخلی  قوانین  به  میزان رسمیت داشتن  باشند.  پاسخ گویی  بتوانند  تا 
نیز شرکای تجاری بستگی دارد. به همین ترتیب،  سازمان خاص و 
حکمرانی ممکن است بنا به انگیزه های گوناگون شکل های بسیاری 
 
ً
مثال می شود؛  ختم  گوناگونی  نتایج  به  هریک  که  باشد،  داشته 
حکمرانی ممکن است در قالب دموکراسی پیاده سازی شود، که در 
آن شهروندان به این می اندیشند که چه کسی باید حکمرانی کند و 
منفعت عامه، که همان هدف اصلی است، در چیست. حکمرانی در 
سطح خرد مانند حکمرانی سازمان های غیرانتفاعی ممکن است در 
دست هیئت مدیره ای کوچک باشد که اهداف مشخص تری را دنبال 
می کند. همچنین انواع بازیگران خارجی بدون قدرت تصمیم گیری 
در فرایند حکمرانی تأثیر می گذارند که عبارت اند از البی ها، اتاق های 
فکر، احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی و رسانه ها. حکمرانی 
فرایندی است که طی آن کنشگران  و نهادهای رسمی به اعمال قدرت 
و تصمیم گیری می پردازند و در شرایط زندگی مردم در آن جامعه تأثیر 

.)Mcguinn and Manna, 2013( می گذارند
فراحکمرانی  مبحث  درمورد حکمرانی،  مهم  مباحث  از جمله 
نحوۀ  یا  بر حکمرانی«  را »حکمرانی  فراحکمرانی  است. کویمان 
 .)Kooiman, 2003( هدایت و جهت دهی به حکمرانی می داند
فراحکمرانی با آن دسته از اصول اخالقی پذیرفته شده یا هنجارهایی 
آن  به  و  می دهد  شکل  را  حکمرانی  فرایند  کل  که  است  مرتبط 
جهت می بخشد؛ بااین حال باید اذعان کرد که شرایط تعریف شدۀ 
واضحی نیست که در آن فراحکمرانی روی دهد و افراد مشخصی 
فراحکمرانی  نباید  بنابراین  باشند؛  داشته  برعهده  را  مسئولیتش 
جهتی  در  عرصه  این  کنشگران  هدایت  در  دولت ها  نقش  فقط  را 
خاص دانست، بلکه ممکن است به دست سایر کنشگران نیز اتفاق 
انتشار  شامل  امر  این  از  مثال هایی   .)Sorensen, 2006( افتد 
اصول حکمرانی در باالترین سطوح بین المللی، نظیر بانک جهانی 
)Onyango and Jentoft, 2010( و در حوزه هایی نظیر رسانه 
 .)Evans, 2012( در باالترین سطوح اجتماعی ـ فرهنگی است
این واقعیت که هنجارها ممکن است در هر سطحی شکل گیرند 
بدان معناست که  فرایند حکمرانی شکل دهند  به کل  آن  پی  و در 
برونداد  به منزلۀ  هم  و  درونداد  به    منزلۀ  هم  می تواند  فراحکمرانی 

 .)Kooiman, 2003( نظام حکمرانی به شمار آید
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مضمون اصلی در حکمرانی بحث »انسجام و یک پارچگی« در 
ساختارسازی و تصمیم گیری است )Risteska et al., 2010(؛ 
به عبارتی  انسجام و یک پارچگی و  افزایش بعد  به منظور  بنابراین 
نوعی  به  تصمیم گیری  کالن  سطح  در  هم افزایی  میزان  باالبردن 
فراحکمرانی نیازمندیم. به عبارت دیگر، در فراحکمرانی تالش بر 
آن است که در هر فرایند تصمیم گیری، همۀ کنشگرها و بخش های 
مرتبط و هم افزا در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند تا با هدایتشان 
تصمیم مربوطه به جامع ترین و مؤثرترین نحو ممکن اتخاذ شود؛ 
بنابراین در فراحکمرانی و به تبع آن، در حکمرانی بخش آموزش، 
یکی از مهم ترین امور درنظرگرفتن و تعریف حوزه های هم افزای 
بخش آموزش است. با انتخاب بخش های هم افزا و مرتبط با بخش 
 آموزش می توان تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط را به 
شیوه ای جامع اتخاذ کرد و درنتیجه، چرخه های سیاست گذاری و 
پیامدهای آن را در تمامی بخش های مرتبط با آن رصد، ارزیابی 
و کنترل کرد تا این چرخه هرچه بهتر پیگیری شود و بازخوردهای 
حوزه های  بررسی  هدف  کنونی،  پژوهش  در  شوند.  تأمین  الزم 
هم افزای بخش آموزش در کشورهای جهان به منظور ارائۀ برخی 

پیشنهادها برای کشور است.
آموزش  بخش  حکمرانی  بررسی  به  کنونی  مطالعۀ  ازآنجاکه 
نظام  دربارۀ  توضیحاتی  می پردازد،  آن  ارتباطی  نظام  منظر  از 
ارتباطی آموزش را  ارائه می شود. اصطالح نظام  ارتباطی آموزش 
سایر  با  آموزش  بخش  ارتباط  به  اشاره  برای  طاسکوه  خورسندی 
آموزش  نظام  بررسی  با  است. وی  برده  کار  به   مرتبط  بخش های 
پرداخته  عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  زیرنظام  دو  به  کشور 
این  میان  روابط  آموزش،  ارتباطی  نظام  بررسی  به منظور  و  است 
ارتباط  آموزش  بخش  زیرا  است؛  کرده  بررسی  را  زیرنظام  دو 
به منظور  و  ندارد  کشور  در  حوزه ها  سایر  با  چندانی  ساختارمند 
بررسی نظام ارتباطی آموزش در کشور، صرف بررسی ارتباط میان 
دو زیرنظام آموزش و پرورش و آموزش عالی را مکفی دانسته است 
)خورسندی طاسکوه، 1385(. نتایج بررسی خورسندی طاسکوه 
درمورد گسست میان آموزش و پرورش و آموزش عالی به تفصیل 
در بخش 3 آمده است. همچنین با مدنظر قراردادن این موضوع 
که آموزش پزشکی ذیل حوزۀ تصدی گری وزارت بهداشت، درمان 
دو  از  اینکه هریک  درنظرگرفتن  با  نیز  و  است  پزشکی  آموزش  و 
حوزۀ  ذیل  به ترتیب  عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  زیرنظام 
تحقیقات  علوم،  وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  تصدی گری 
و فناوری اند، درمی یابیم که حکمرانی بخش آموزش در کشور در 
سنجش با سایر کشورها از یک پارچگی و انسجام بهره مند نیست؛ 
زیرا در بسیاری از کشورهای جهان نه فقط امور مرتبط با این سه 
وزارت  به  موسوم   

ً
معموال که  نهاد،  یا  وزارتخانه  یک  ذیل  حوزه 

حوزه ها  از  دیگر  برخی  امور  بلکه  می شود،  اداره  است،  آموزش 
)ازجمله فرهنگ، ورزش، جوانان( درحکم حوزۀ هم افزای بخش 

نام  ادامه  در  اداره می شوند.  نهاد  یا  آموزش ذیل همین وزارتخانه 
نهاد متولی بخش آموزش در برخی از دیگر کشورهای جهان در 

جدول 1 آمده است.
حاضر،  پژوهش  در  اصلی  هدف  باال،  مطالب  به  توجه  با 
پاسخ دادن به این پرسش است که وضعیت حکمرانی بخش آموزش 
جهان  کشورهای  دیگر  و  ما  کشور  در  آن  ارتباطی  نظام  منظر  از 
)زیرنظام های بخش آموزش و ارتباط آن با سایر بخش ها( چگونه 

است؟ در ادامه توضیحاتی دربارۀ روش شناسی ارائه می شود. 

2. روش شناسی

تحقیق کنونی از نظر نوع کاربردی و به لحاظ شیوۀ گردآوری و 
تحلیل داده ها توصیفی است؛ بنابراین در مطالعۀ حاضر از رویکرد 
کیفی و روش مطالعۀ اسنادی و نیز روش مقایسۀ تحلیلی استفاده 
و  گردآوری  ارائه  برای  منطقی  شکلی  به  داده ها  تا  شد  خواهد 
سازمان دهی شوند. ازجمله ویژگی های رویکرد کیفی در پژوهش 
واقعیات  به  »اعتقاد  کرد:  اشاره  دست  این  از  مواردی  به  می توان 
متعدد، تعهد به پیروی از شیوه ای که به فهمیدن پدیدۀ مورد نظر 
بینجامد، و اهمیت دادن به شرکت محقق در تحقیق« )ادیب حاج 
باقری و همکاران، 1394، ص 28(. در مطالعۀ اسنادی، شواهد 
برگرفته از مطالعۀ اسناد )متون رسمی( بررسی می شوند که همان 
روش  این  در  است.  موجود  پدیده های  با  مرتبط  پژوهش های 

مراحل کار عبارت اند از:

1. انتخاب موضوع، تعیین اهداف و پرسش ها؛ 

2. بررسی اکتشافی پیشینۀ پژوهش؛

3. انتخاب رویکرد نظری؛

4. گردآوری منابع، نمونه گیری و بازبینی اعتبار منابع اطالعاتی؛

تجزیه و تحلیل  و  اطالعاتی  منابع  اولویت بندی  و  دسته بندی   .5
آن ها )صادقی فسایی و عرفان منش، 1394(.

شباهت ها  نظام مند  تحلیل  به  تحلیلی  مقایسۀ  روش  همچنین 
درنهایت  و  می پردازد  بررسی شده  موردهای  میان  تفاوت ها  و 
تا  می آورند  فراهم  را  امکان  این  که  می انجامد  تبیین هایی  به 
جنبه هایی از هر پدیده را توضیح دهند. مراحل کار در این روش 
بدینشرح است: 1( توصیف طرح مقایسهشده به  صورت کامل و 
درک شدنی؛ 2( بررسی مفهوم توضیحی داده های خام یا تعبیر و 
و جداگانه  به  شکل ستونی  اطالعات  ثبت  اطالعات؛ 3(  تفسیر 
به منظور سهولت انطباق مطالب؛ 4( انطباق اطالعات حاصل شده 

)الماسی، 1389(.
به منظور پاسخ دادن به پرسش تحقیق کنونی )وضعیت حکمرانی 
بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و دیگر کشورهای 
جهان چگونه است؟(، ابتدایی ترین گام بررسی کارکرد نهاد متولی 
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نام نهاد متولی بخش آموزش کشور

فرانسه
 وزارت ملی آموزش، آموزش عالی و پژوهش

)Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche( 
وزارت آموزش، علوم و کارآموزی )Department of Education, Science and Training(استرالیا

وزارت آموزش، علوم و فناوری )Ministry of Education, Science, and Technology(باهاما

بلژیک
 وزارت جامعۀ فرانسوی ها، دپارتمان آموزش و پژوهش های علمی

)Ministry of the French Community, Department of Education and Scientific Research( 
وزارت آموزش، جوانان و ورزش )Ministry of Education, Youth and Sports(جمهوری چک

وزارت علوم و آموزش )Ministry of Education and Science(کرواسی

وزارت آموزش و پژوهش )Ministry of Education and Research(استونی

وزارت آموزش و پژوهش )Ministry of Education and Research(آلمان

وزارت آموزش، علوم و فرهنگ )Ministry of Education, Science and Culture(ایسلند

وزارت توسعۀ منابع انسانی )Ministry of Human Resource Development(هندوستان

)Central Board of Secondary Education( هیئت مرکزی آموزش متوسطه

وزارت ملی آموزش و فرهنگ )Department of Education and Culture(اندونزی

)Ministry of Education Higher and Technology Research( وزارت آموزش عالی، پژوهش و فناوری

ایتالیا

 وزارت دانشگاه ها و پژوهش های علمی و فناورانه

)Ministry for Universities and Scientific and Technological Research( 
)Ministry of Public Education( وزارت آموزش عمومی

وزارت آموزش و علوم )Department of Education and Science(ایرلند

 وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و فناوری ژاپن

)Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(

وزارت آموزش و توسعۀ منابع انسانی )Ministry of Education and Human Resources Development(کرۀ جنوبی

وزارت علوم و آموزش )Ministry of Science and Education(لیختن اشتاین

وزارت آموزش و کارآموزی )Ministry of Education and Training(لوکزامبورگ

دبیرخانۀ آموزش عمومی )Secretary of Public Education(مکزیک

وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی )Ministry of Higher Education and Scientific Research(مراکش

وزارت آموزش، فرهنگ و علوم )Ministry of Education, Culture and Science(هلند

وزارت آموزش و پژوهش )Ministry of Education and Research(نروژ

وزارت ملی آموزش )Department of National Education(لهستان

)Ministry of Science and Higher Education( وزارت علوم و آموزش عالی

وزارت آموزش و ورزش )Ministry of Education and Sports(صربستان

وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش )Ministry of Education, Culture and Sports(اسپانیا

وزارت آموزش، پژوهش و فرهنگ )Ministry of Education, Research and Culture(سوئد

)Swedish Center for Higher Education( مرکز آموزش عالی سوئد

وزارت ملی آموزش، پژوهش و دین )Ministry of National Education, Research and Religion(یونان

وزارت آموزش و علوم )Ministry of Education and Science(التویا

وزارت آموزش، علوم و ورزش )Ministry of Education, Science and Sports(اسلونی

جدول 1: نام نهاد متولی بخش آموزش در کشورهای گوناگون
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جست وجو  نهاد  آن  نام  نمودش  در  بارزترین  که  است  حوزه  آن 
می شود. کشورهای گوناگون بنا به نیازها و اقتضائات خود، نام های 
تفاوت،  این  تبع  به  و  گذاشته اند  آموزش  متولی  نهاد  بر  متفاوتی 
بخش  در  بنابراین  دارند؛  نظر  در  آن  برای  را  گوناگونی  کارکردهای 
داده های تحقیق نخست نام گذاری نهاد متولی آموزش در کشورهای 
گوناگون )82 کشور( و مسائل مرتبط با آن با روش مطالعۀ اسنادی 
و مقایسۀ تحلیلی بررسی شده است. شایان ذکر است که کشورهای 
بررسی شده اغلب کشورهای پرجمعیت و پیشرو در امر آموزش و از 
قاره های گوناگون اند. پس از آن در بخش تجزیه وتحلیل داده ها، به 
بررسی نحوۀ نام گذاری نهاد آموزش در کشورهای گوناگون پرداخته 
برای  پیشنهادهایی  نتیجه گیری،  بخش  در  پایان  در  و  است  شده 

حکمرانی آموزش کشور ارائه شده است. 
لهستان، کامرون، عربستان سعودی،  ایتالیا،  نظیر  در کشورهایی 
)فقط 10 کشور  اندونزی  و  ازبکستان  عمان،  عراق،  لبنان،  کویت، 
به  مربوط  امور  برای تصدی  پژوهش(  در  بررسی شده  از 82 کشور 
گرفته  نظر  در  مجزا  وزارتخانۀ  دو  عالی  آموزش  و  عمومی  آموزش 
شده است، اما بسیاری از کشورهای دیگر، عنوان وزارت آموزش1  را 
برای نهاد متولی آموزش عمومی و آموزش عالی برگزیده اند؛ بنابراین 
آموزش  کشورها،  از  بسیاری  در  که  کرد  استنباط  این گونه  می توان 
نظر گرفته شده است؛  پیوستار در  آموزش عالی درحکم  و  عمومی 
بنابراین بیش از یک نهاد متولی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. 
این کشورها عبارت اند از نیوزیلند، چین، فیلیپین، مالزی، بنگالدش، 
قزاقستان،  تاجیکستان،  افغانستان،  پاکستان،  تایلند،  سنگاپور، 
ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، سوریه، اردن، قطر، مصر، 
لیبی، نیجریه، آفریقای جنوبی، روسیه، بالروس، لیتوانی، اوکراین، 
قبرس،  اسلواکی،  جمهوری  رومانی،  مجارستان،  گرجستان، 
آلبانی، روآندا، فنالند، دانمارک، بلژیک، بریتانیا، پرتغال، آرژانتین، 
برزیل، ونزوئال، جامائیکا و ایاالت متحده )43 کشور از 82 کشور 
این  می شود،  مشاهده  که  همان گونه  پژوهش(.  در  بررسی شده 
کشورها از تمامی قاره ها و با ویژگی های زمینه ای )فرهنگی، تاریخی، 

جغرافیایی، اجتماعی( متفاوتی اند.
مربوط  امور  سپردن  افزون بر  کشورها  از  دیگر  برخی  همچنین 
بخش های  نهاد،  یک  به  پرورش  و  آموزش  و  عالی  آموزش  به 
فناوری،  ورزش،  فرهنگ،  پژوهش،  علوم،  نظیر  نیز  را  دیگری 
به حوزۀ تصدی  و جوانان  دین  کارآموزی،  انسانی،  منابع  توسعۀ 
این نهاد افزوده اند؛ البته در این میان کشورهای ایتالیا و لهستان با 
تمایز قائل شدن میان نهاد متولی آموزش عمومی و آموزش عالی، 
خود  عالی  آموزش  وزارت  تصدی  ذیل  نیز  را  دیگری  حوزه های 
آورده اند. به منظور فراهم کردن امکان مقایسۀ نظام ارتباطی آموزش 
در کشورهای بررسی شده، همۀ بخش های متعامل با حوزۀ آموزش 

1. Education

در این کشورها در قالب جدول 2 نشان داده شده است.

3. تجزیه وتحلیل داده ها 

اولین نکته  درمورد نحوۀ نام گذاری نهاد آموزش در کشورهای 
گوناگون این است که در بسیاری از کشورها، برخالف کشور ما، 
آموزش عمومی و آموزش عالی پیوستاری در نظر گرفته شده است 
که تصدی آن نیز برعهدۀ نهاد )وزارت آموزش( گذاشته شده است 
که این خود گویای بسیاری از مسائل است؛ البته در تعدادی از 
کشورها نظیر ایتالیا و لهستان، کامرون و نیز برخی از کشورهای 
اسالمی نظیر ازبکستان، عربستان، لبنان، عمان، عراق، کویت و 
اندونزی میان زیرنظام آموزش عالی و آموزش و پرورش تفکیک 
امور  واگذاری  که  بررسی شود  نکته  این  باید  قائل شده اند. حال 
و  مثبت  نکات  وزارتخانه حاوی چه  دو  به  تربیت کشور  و  تعلیم 
بسیاری  ایرادهای  صاحب نظران  از  بسیاری  زیرا  است؛  منفی 
وارد  عالی  آموزش  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  جداسازی  بر  را 
 باقری بر این باور است که این جداسازی منجر به 

ً
می دانند؛ مثال

گسست انگیزشی )بی انگیزه یا کم انگیزه بودن دانشجویان تازه وارد 
گسست  خود(،  انتخابی  تحصیلی  رشتۀ  در  تحصیل  ادامۀ  برای 
محتوایی )نبود هم پوشی الزم بین محتوای دروس آموزش متوسطه 
و آموزش عالی( و گسست روش شناختی )آشنانکردن دانش آموزان 
با روش پژوهش و تفکر انتقادی( میان آموزش و پروش و آموزش 
عالی شده است؛ بنابراین درصورتی که وزن و اهمیت نکات مثبت 
با  باید سعی شود  است،  آن  منفی  نکات  از  بیش  این جداسازی 
کاستی ها  و  منفی  نکات  برطرف کردن  به  راهکارها  برخی  ارائۀ 
نکات  از  بیش  منفی  نکات  اهمیت  و  اما چنانچه وزن  پرداخت. 
دو  ادغام  به منظور  نو  طرحی  دقیق  بررسی های  با  باشد،  مثبت 
وزارتخانۀ آموزش و پرورش و آموزش عالی درافکنده شود )باقری 
به نقل از خورسندی طاسکوه، 1385(. همچنین پیشنهاد می شود 
پژوهش هایی پیرامون جداسازی آموزش پزشکی از آموزش عالی، 
براساس پیامدهای آن و نیز براساس تجربیات جهانی، ارائه شود تا 
دربارۀ ادامۀ روند جدابودن این دو عرصه از یکدیگر یا ادغامشان با 
یکدیگر تصمیم گیری شود؛ زیرا در بیشتر کشورها و نیز کشورهای 
 ایاالت متحده و بریتانیا( آموزش پزشکی از آموزش 

ً
پیشرفته )مثال

عالی جدا نشده است. همچنین از آغاز تأسیس وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 تاکنون، برای بازگرداندن 
شده  بسیاری  تالش های  عالی  آموزش  دامان  به  پزشکی  آموزش 
این   .)1396 به ثمر ننشسته است]1[ )ناصری،  است که هیچ یک 
خود ضرورت بررسی دیدگاه های مخالف و موافق این جداسازی 

به منظور تصمیم گیری درمورد ادامۀ آن را نشان می دهد. 
به  امور مربوط  از کشورها،  این  است که در برخی  نکتۀ دیگر 
حوزۀ تعلیم و تربیت با امور مربوط به حوزه هایی مانند پژوهش، 
فناوری، علوم، جوانان، ورزش، فرهنگ و توسعۀ منابع انسانی ذیل 
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جدول 2: حوزه های متعامل با بخش آموزش در کشورهای گوناگون

کشور

حوزۀ متعامل آموزش

دینورزشفرهنگجوانانکارآموزیعلومفناوریپژوهش
توسعۀ منابع 

انسانی

*آلمان
*فرانسه
*استونی
*مکزیک

*نروژ
*بلژیک
**یونان
**ایتالیا

**اندونزی
*سوئد

**اتریش
***ژاپن 

**اسپانیا 
جمهوری 

چک 
**

*صربستان 
**اسلونی 

**بلغارستان
*لوکزامبورگ

**استرالیا
*التویا

*لهستان
*ایرلند

*لیختن اشتاین
**ایسلند
**هلند
**باهاما

**کرواسی
*کره جنوبی
*هندوستان

10412215612فراوانی
35144273/517/5213/57درصد 

یک نهاد یا وزارتخانه پیگیری می شوند. این نکته حاکی از آن است 
که در این کشورها سعی شده است منابع انسانی و نیروی جوان و 
نوجوان خود را به صورتی هماهنگ و در قالب برخی از حوزه های 
انتخاب  در  کشورها  تفاوت  به  نوبت  حال  کنند.  تربیت  هم افزا 
 در کشورهای 

ً
حوزه های هم افزا و متعامل با آموزش می رسد؛ مثال

صربستان، اسپانیا، ژاپن و جمهوری چک بخش آموزش و بخش 
ورزش در یک وزارتخانه سازمان دهی شده اند. چنانچه به جایگاه 
این کشورها در المپیک نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که رتبۀ 

کشورهای  جزو  خود  جمعیت  نسبت  به  هریک  و  دارند  خوبی 
]2[ نکتۀ جالب در نگاه  موفق در عرصۀ ورزش به شمار می روند. 
از  است.  آموزش  مکمل  به منزلۀ  ورزش  مقولۀ  به  کشورها  این 
پیامدهای مثبت این امر، اشاعۀ ورزش همگانی در قالب فرهنگ 
و سبک زندگی و برنامه ریزی منسجم در دستگاه های اجرایی برای 
کید  ترویج هرچه بیشتر آن در سطح جامعه است؛ چراکه امروز تأ
روانی  سالمت  آن  پی  در  و  جسمانی  سالمت  بهبود  بر  بسیاری 

شهروندان جوامع از راه ترویج ورزش همگانی است. ]3[ 
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که  هندوستان،  و  جنوبی1  کرۀ  مانند  کشورهایی  در  همچنین 
اقتصاد  و  فناوری  علم،  حوزۀ  در  شگرفی  پیشرفت های   

ً
اخیرا

داشته اند، ]4[ به آموزش درحکم موتور محرک توسعۀ منابع انسانی 
پرداخته  مورد  دو  این  به  وزارتخانه  یک  ذیل  و  می شود  نگریسته 
می شود. همچنین در کشورهایی نظیر ایسلند، ژاپن، هلند و سوئد 
امور مربوط به آموزش و بخش فرهنگ در یک وزارتخانه بررسی 
می شوند. همچنین کشورهای سوئد، نروژ، ایتالیا، آلمان، استونی، 
یک  ذیل  را  پژوهش  و  آموزش  به  مربوط  امور  فرانسه  و  کرواسی 
ادامه حوزه هایی که کشورهای  ]5[ در  پیگیری می کنند.  وزارتخانه 
گوناگون برگزیده اند تا امورشان به همراه امور بخش آموزش ذیل 
یک نهاد پیگیری شوند، با عنوان »حوزۀ متعامل آموزش« براساس 

میزان تکرار در جدول 3 آمده است.

13 کشور یک حوزه، 11 کشور دو حوزه، و 1 کشور سه حوزه را 
به منزلۀ حوزۀ متعامل با بخش آموزش برگزیده اند.

نتیجه گیری

این پرسش پاسخ داده شود که  به  در مطالعۀ کنونی تالش شد 
در  آن  ارتباطی  نظام  منظر  از  آموزش  بخش  حکمرانی  وضعیت 
با  بدین منظور  است؟  چگونه  جهان  کشورهای  دیگر  و  ما  کشور 
مطالعۀ  پژوهشی  روش های  از  بهره گیری  و  کیفی  رویکرد  اتخاذ 
)زیرنظام های  آموزش  ارتباطی  نظام   مقایسه ای،  و تحلیل  اسنادی 
بخش آموزش و ارتباط آن با سایر بخش ها( در کشورهای گوناگون 
بررسی شد. نتایج اولیه حاکی از آن بود که در میان 82 کشور، فقط 
آموزش  به  مربوط  امور  ادارۀ  برای  مجزا  نهاد  دو  10 کشور شامل 
 
ً
عمومی و آموزش عالی اند و سایر کشورها فقط یک نهاد )معموال

تحت عنوان وزارت آموزش( برای ادارۀ امور نظام تعلیم و تربیت 
را شامل می شوند. همچنین مشخص شد که در 29 کشور، افزون 
نظیر  حوزه هایی  با  مرتبط  امور  آموزش،  حوزۀ  به  مربوط  امور  بر 
پژوهش، فناوری، علوم، کارآموزی، جوانان، فرهنگ، ورزش، دین، 
و توسعۀ منابع انسانی بنابر اقتضائات و ویژگی های زمینه ای بومی 
بنابراین تالش شد تاحدودی  اداره می کند؛  نهاد متولی آموزش  را 
در  آن  ارتباطی  نظام  منظر  از  آموزش  تأثیر نحوۀ حکمرانی بخش 
بررسی  کشورها  از  برخی  در  اجتماعی  دستاوردهای  از  تعدادی 
شود. همچنین وضعیت نظام ارتباطی آموزش کشور )با تمرکز بر 
بخش آموزش عالی( بررسی شد که یافته های آن در بخش 3 ارائه 
بخش  حکمرانی  وضعیت  از  اجمالی  توصیفی  به  رسیدن  با  شد. 
آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و سایر کشورها، در 

ادامه برخی پیشنهادها بیان می شوند. 
پنج سالۀ سوم توسعه  برنامۀ  با مادۀ 99  در سال 1379 مطابق 
و با ابالغ رئیس جمهور وقت، »وزارت فرهنگ و آموزش عالی« 
این  در  یافت.  نام  تغییر  فناوری«  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  به 
حوزۀ  جایگزین  فناوری  و  پژوهش  علوم،  حوزۀ  سه  نام،  تغییر 
جزو  ژاپن  همانند  نیز  ما  کشور  بدین ترتیب  و  شدند  فرهنگ 
معدود کشورهایی شد که سه حوزۀ هم افزا را برای بخش آموزش 
میان  در  فناوری  و  پژوهش  علوم،  حوزۀ  سه  است.  برگزیده  خود 
با  ترتیب  به  گوناگون  کشورهای  در  آموزش  متعامل  حوزه های 
42، 35 و 14 درصد رتبۀ اول، دوم و پنجم را در میان حوزه های 
گوناگون دارند و حوزۀ فرهنگ با 17/5 درصد رتبۀ چهارم را دارد. 
با  مطابق  کشور  آموزش  ارتباطی  نظام  بازطراحی  و  انتخاب  این 
اهمیت این حوزه های هم افزای منتخب نزد دیگر کشورهای جهان 
»وزارت  نام  تغییر  پیامدهای  که  می شود  پیشنهاد  بنابراین  است؛ 

درصدرتبهحوزۀ متعامل آموزش

142علوم
235پژوهش
321ورزش
417/5فرهنگ
514فناوری

67توسعۀ منابع انسانی
67کارآموزی

73/5دین
73/5جوانان

جدول 3: رتبه و درصد حوزه های متعامل با بخش آموزش

42 درصد از کشورهای موجود در جدول 3، حوزۀ علوم را به منزلۀ 
حوزۀ متعامل آموزش برگزیده اند که رتبۀ اول را در میان نه حوزۀ علوم، 
پژوهش، فرهنگ، ورزش، فناوری، توسعۀ منابع انسانی، کارآموزی، 
دین، و جوانان داراست. پس از آن، حوزۀ پژوهش با 35 درصد حائز 
رتبۀ دوم است. در پایان حوزه های دین و جوانان با 3/5 درصد در رتبۀ 
آخر جای گرفته اند. در ادامه تعداد کشورهایی که فقط یک حوزه را 
تعداد کشورهایی  نیز  و  برگزیده اند  آموزش  با  متعامل  به منزلۀ حوزۀ 

که دو و نیز سه حوزه را برگزیده اند در قالب جدول 4 ارائه می شوند.

سه حوزۀ 

متعامل

دو حوزۀ 

متعامل

یک حوزۀ 

متعامل

1 11 13
تعداد 
کشور

جدول 4: کشورها و تعداد حوزه های متعامل با بخش آموزش آن ها

کید  1. ساعات آموزشی در کرۀ جنوبی با رقم 14 ساعت در روز و 5 روز در هفته، باالترین میزان در کشورهای جهان به شمار می رود. بدین ترتیب، برای توسعۀ منابع انسانی تأ
ویژه ای بر آموزش است و برای نیل به این هدف از ظرفیت بخش آموزش استفاده شده است )به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش(.
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فناوری«  و  تحقیقات  علوم  »وزارت  به  عالی«  آموزش  و  فرهنگ 
به  میزان  چه  تا  اقدام  این  که  شود  بررسی  نیز  و  شود  مطالعه 
برنامۀ پنج سالۀ سوم توسعه مبنی بر   99 برآورده شدن اهداف مادۀ 
نظارت،  و  ارزیابی  پشتیبانی،  و  حمایت  برنامه ریزی،  »پیشبرد 
بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های 
تحقیقات و فناوری« کمک کرده است. به عبارت دیگر، این نکته 
بررسی شود که مطابق با بند 99 برنامۀ سوم، اصالحات الزم در 
اهداف، وظایف و تشکیالت وزارتخانۀ مذکور تا چه حد و چگونه 
انجام شده است. ]6[ در پایان، به نظر می رسد با توجه به نیازها و 
و  از سیاست ها  برخی  اتخاذ  با  کنونی کشور، می توان  اقتضائات 
جهت گیری های کلی زمینه ای فراهم کرد که در آن اهداف کالن 
پیگیری  آموزش  بخش  ظرفیت  مدد  به  جامعه  کنونی  نیازهای  و 
به  توجه  با  زیر  یابیم؛  این مورد دست  در  بهتری  نتیجۀ  به  تا  شود 
تجارب سایر کشورها این گونه به نظر می رسد که بخش آموزش از 
ظرفیت بالقوۀ باالیی برای پیگیری بسیاری از اهداف و سیاست ها 
در بسیاری از حوزه های دیگر بهره مند است. به بیان دیگر، می توان 
کنونی  شرایط  و  نیازها  نیز  و  کشورها  سایر  تجربیات  بررسی  با 
بنابراین  کرد؛  بررسی  را  آموزش  حکمرانی  بازطراحی  کشور، 
افزایش  به منظور  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون  می رسد  به نظر 
بازنگری  به  حکومتی،  نهادهای  و  دستگاه ها  کارایی  و  اثربخشی 
نهادها  و  دستگاه ها  بازطراحی  قالب  در  کشور  توسعۀ  اهداف 
 محدود به حوزۀ 

ً
مبادرت کنیم. این بازطراحی ممکن است صرفا

آموزش نباشد و سایر حوزه ها را نیز دربرگیرد، اما ازآنجاکه تمرکز 
اثر حاضر بر حوزۀ آموزش است، پیشنهاد می شود مزایای تجمیع 
حوزۀ آموزش با سایر حوزه ها و راهکارهای تحقق آن و شناسایی 

حوزه های هم افزا نیز بررسی شوند. ]7[ 

پی نوشت

1360 شمسی، زمزمه هایی مبنی بر جداسازی  ]1[ در اوایل دهۀ 
آموزش پزشکی از آموزش عالی و واگذاری آن به وزارت بهداری 
به  بنا  و   1364 سال  در  درنهایت  گرفت.  شکل  وقت  بهزیستی  و 
وضعیت  درمان،  و  بهداشت  نامطلوب  وضعیت  مانند  دالئلی 
نابسامان آموزش پزشکی و کمبود تعداد پزشکان، اعم از عمومی 
و متخصص )فراستخواه،1388(، آموزش پزشکی از آموزش عالی 
و  گرفت  قرار  بهزیستی«  و  بهداری  »وزارت  ذیل  و  شد  تفکیک 
بدین ترتیب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأسیس شد. 
طرحی  مجلس  نمایندگان  وزارتخانه،  این  تأسیس  از  پس  چندی 
در صحن  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازگرداندن  مبنی بر  را 
علنی مجلس ارائه کردند که رأی نیاورد. همچنین دکتر ملک زاده، 
در  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  تازه منصوب  وزیر 
ابتدای دوران تصدی این وزارتخانه در سال 1369، مخالفت خود 

را با جداسازی آموزش پزشکی از آموزش عالی ابراز کرد، ولی پس 
پربرکت  و  مفید  پزشکی کشور  برای جامعۀ  را  اقدام  این  از مدتی 
جمهور  رئیس  هفتم،  دولت  آمدن  کار  روی  با  همچنین  برشمرد. 
وقت با این جداسازی مخالفت کرد و فرهادی را به علت مخالفتش 
فرهادی  اما  گماشت؛  بهداشت  وزیر  سمت  به  جداسازی  این  با 
و  پرداخت  جداسازی  این  مثبت  جنبه های  به  مدتی  از  پس  هم 
موجود  وضع  حفظ  خواستار  وقت،  جمهور  رئیس  به  نامه ای  در 
شد. همچنین در سال 1383 و هنگام بازطراحی ساختار وزارت 
علوم، طبق مصوبۀ مجلس مقرر شد که آموزش پزشکی به آموزش 
عالی بازگردد که با مخالفت وزیر بهداشت وقت، دکتر پزشکیان، 
مواجه شد و عملی نشد. همچنین مرندی و همکاران با وجود ذکر 
برخی از دستاوردهای ادغام آموزش پزشکی با وزارت بهداشت، 
برخی از چالش ها را نیز بر این اقدام مترتب دانسته اند که در صدر 
آن ها می توان به روشن نبودن اهداف کالن، حیطه های راهبردی، و 
راهبردهای اجرایی و تدوین نکردن سند ملی راهبردی مرتبط« اشاره 
از  یکی  موضع گیری  آخرین   .)1393 همکاران،  و  )مرندی  کرد 
مسئوالن آموزش عالی در قبال تفکیک آموزش پزشکی از آموزش 
در  احمدآبادی،  نیلی  دکتر  تهران  دانشگاه  رئیس  سخنرانی  عالی، 
تاریخ  در  جمهور  رئیس  حضور  با  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
وی   .)1396 احمدآبادی،  نیلی  )سخنرانی  است   1396 مهر   15
اظهار  پزشکی  آموزش  و  عالی  آموزش  بین  تفکیک  به  اشاره  با 
وزارتخانۀ  دو  بین  که  خوبی  بسیار  همکاری  »علیرغم  داشت: 
ذیربط و دانشگاه های دو طرف و معاونت علم و فناوری ریاست 
پتانسیل  یک  از  را  کشو   

ً
عمال جدایی  این  دارد،  وجود  جمهوری 

هم افزایی ارزشمند محروم کرده و اگر به فرض در دهۀ اول انقالب 
این تفکیک ضرورت داشت، امروز توجیهی برای ادامۀ این وضع 
وجود ندارد، همان گونه که در سایر کشورها هم این رویه مالحظه 
نمی شود«. وی با اظهار اینکه رتبۀ علمی کشور در سال های اخیر 
بسیار بهبود یافته و تعداد بیشتری از دانشگاه های کشور در فهرست 
 در صورت 

ً
دانشگاه های معتبر جهان قرار گرفته اند، ابراز کرد: »قطعا

یک پارچگی در آموزش عالی رتبه دانشگاه های جامعه ایران بسیار 
بهتر از این می بود و دستاوردهای علمی و فناورانۀ بسیار بیشتری 
نصیب کشور می شد«؛ بنابراین به نظر می رسد انجام پژوهش های 
و  عالی  آموزش  از  پزشکی  آموزش  پیرامون جداسازی  تخصصی 
مصاحبه با مخالفان و موافقان آن می تواند روشن کنند که بسیاری 

از مسائل در این مورد باشد.

]2[ شایان ذکر است که کشورهای ژاپن )یا جمعیت 126 میلیون نفر(، 
میلیون   8 )با جمعیت  نفر(، صربستان  میلیون   48 )با جمعیت  اسپانیا 
نفر(، جمهوری چک )با جمعیت 10 میلیون نفر(، و اسلونی )با جمعیت 
2 میلیون نفر( در المپیک تابستانی 2016 به ترتیب رتبه های 6، 14، 32، 
43، و 45 را در جدول توزیع مدال کسب کرده اند؛ البته در مورد کسب 
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مدال، عامل جمعیت نیز مهم است که باید آن را در نظر داشت. همچنین 
کشورهایی مانند اسپانیا و صربستان همواره در ورزش های گروهی جزو 

کشورهای مدعی به شمار می روند.

]3[ ورزش همگانی و ورزش های گروهی سنتی عالوه بر زمینه سازی 
عامل  می تواند  جامعه  در  روانی  و  جسمی  سالمت  باالبردن  برای 
مؤثری در  تأمین سالمت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، 
گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به 
قهرمانی  ورزش  رشد  برای  سازی  زمینه  کارایی،  افزایش  طبیعت، 
باشد. امروز بسیاری از مردم در کشورهای جهان به نوعی با ورزش، 
بنابراین  ارتباط اند؛  در  آماتور،  به صورت  یا  به صورت حرفه ای  چه 
ورزش و ورزش همگانی ازجمله اموری است که در جهان به صورت 
جدی مطرح است و نزد کشورهای گوناگون از جهات بسیاری حائز 
اهمیت است. بدین ترتیب، نقش دولت ها در ترویج ورزش همگانی 
بسیار حائز اهمیت است )رستمی، شریفی، رستمی، 1394(. حال 
مزایای  به  توجه  با  همگانی،  ورزش  که  شود  بررسی  نکته  این  باید 
اجتماعی بسیاری که دارد، چه جایگاهی در اهداف و سیاست های 
کالن کشور دارد و برای ترویج آن چه اقدام های عملی می توان کرد 
و نیز اینکه این اقدام ها را در چه حوزه یا حوزه هایی )از قبیل ورزش، 

آموزش، و...( می توان پیگیری کرد.

جایگاه  پیش  دهه  چند  تا  که  جنوبی،  کرۀ  و  هندوستان  کشورهای   ]4[

اقتصادی چندان خوبی در میان کشورهای جهان نداشتند، در سال 2017 
به ترتیب با تولید ناخالص داخلی 2439 میلیارد و 1529 میلیارد دالر در 
جایگاه هفتم و یازدهم اقتصاد جهان قرار گرفته اند. همچنین این دو کشور 
 )Human Development Index( انسانی  توسعۀ  لحاظ شاخص  از 
به ترتیب از امتیاز 0/451 و 0/894 در سال 1998، به امتیاز 0/624 و 

0/901 در سال 2017 رسیده اند.

]5[ گفتنی است که هزینۀ صرف شده در تحقیق و توسعه از تولید 

فرانسه،  آلمان،  کشورهای  در   2017 سال  در  داخلی  ناخالص 
 ،  60  ،109/4 ترتیب  به  استونی  و  کرواسی  نروژ،  ایتالیا، سوئد، 
میلیارد دالر آمریکا و نیز  ، و 0/53   0/7 ،  5/8 ،  14/2 ،  27/4
به   2017 سال  در  کشورها  این  برای  جمعیت  نسبت  به  آن  نرخ 
دالر  و 166  ترتیب 1351، 905، 452، 1486، 1123، 166، 
امریکاست. نرخ هزینۀ صرف شده در تحقیق و توسعه به جمعیت 
در این کشورها باالست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای 
بخش  با  پژوهش  با  مرتبط  امور  ادارۀ  تجمیع  دارد،  کشورها  این 

آموزش در این کشورها ازجمله نکات حائز اهمیت است. 

پشتیبانی  و  حمایت  »برنامه ریزی،  نحوۀ  بررسی  درمورد  مثاًل   ]6[

و  تحقیقات  حوزه های  در  راهبردی  اولویت های  و  سیاست ها  از 
فناوری« می توان این نکته را بررسی کرد که این تغییر نام چقدر 
منجر به تغییر ساختار به منظور بهبود و ارتقای تحقیقات و فناوری 

بودجۀ  تخصیص  و  تصویب  نحوۀ  می توان  بدین منظور  است.  شده 
مثاًل در  بررسی کرد.  نام  تغییر  این  از  را پس  فناوری  و  تحقیقات 
برخی از اسناد باالدستی سیاست گذاری در کشور، نظیر نقشۀ جامع 
علمی کشور آمده است که سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی 
تا سال 1404 باید 4 درصد برسد، که متأسفانه هنوز کمتر از نیم 
درصد است. آنچه جای افسوس بیشتر دارد این است که با وجود 
فناوری،  و  علم  و  پژوهش  بودجۀ  به منزلۀ  مبالغ  از  برخی  تصویب 
داده  تخصیص  بخش  این  به  وجوه  این  از  چندانی  مبلغ  عمل  در 
به منظور  خبر: 116408(. همچنین  کد  تعادل،  )روزنامۀ  نمی شود 
بررسی نحوۀ »ارزیابی و نظارت و نیز بررسی و تدوین سیاست ها و 
اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری« می توان این 
مسئله را بررسی کرد که این تغییر نام تا چه حد منجر به تغییر 
ساختار به منظور افزایش بهره وری و هم افزایی نهادهای سیاست گذار 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فرهنگی،  انقالب  عالی  )شورای 
شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علم و فناوری ریاست 

جمهوری و...( شده است.

حوزه های هم افزایی، که در مطالعۀ کنونی با بررسی تجارب   ]7[

حوزه های  از  عبارت اند  شد،  پرداخته  آن ها  به  کشورها  سایر 
انسانی،  منابع  توسعۀ  فناوری،  ورزش،  فرهنگ،  پژوهش،  علوم، 
با بررسی شرایط و درنظرگرفتن  البته  کارآموزی، دین، و جوانان؛ 
نیازهای کشور، حوزه های دیگری را نیز می توان مدنظر قرار داد و 

به این حوزه ها محدود نشد.
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