
1 

 

 

 

 عالی آموزش و پرورش شورای

 

 

مطالعه تطبیقی جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در 

 بین  کشورهای همسایه 

 

 

 

 

 پژوهشگر 

 

 عباس معدن دار 

 

 

7931 



2 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 



3 

 

 فهرست مطالب

 پیش گفتار 

 فصل اول : کلیات پژوهش

 مقدمه 

 مساله بیان 

 پژوهش ضرورت و اهمیت 

 پژوهش اهداف 

 پژوهش هاي سوال یا فرضیه 

 اصطالحات  تعریف 
 

 پژوهش فصل دوم : ادبیات

 مقدمه 

  نشانگرهای آموزشی 

 پژوهش  پیشینه 

 توصیف کشورهای منتخب 

 

 پاکستان .7

  افغانستان .2

 ترکمنستان  .9

 آذربایجان .4

 ارمنستان .5

 ترکیه  .6

 عراق .1

 کویت  .8

 عربستان .3

 بحرین .71

 قطر  .77

 امارات متحده عربی  .72

 انعم .79

 ایران .74
 

   جمع بندی 

 

 



4 

 

 پژوهش فصل سوم : روش شناسی

 مقدمه 

 پژوهش روش 

 آماري جامعه 

 گیري نمونه روش و نمونه 

 ها داده گردآوري ابزار 

 پژوهش اجراي روش 

 ها داده تحلیل و تجزیه روش 

 

 ها داده تحلیل و تجزیه : چهارم فصل

 
 مقدمه 

 مرحله همجواری 

 مرحله تفسیر 

 مرحله مقایسه 

 گرها برحسب استراتژی های انتخابمقایسه نشان 

 

 گیری نتیجه و بحث : پنجم فصل

 
 مقدمه 

 قبل فصول خالصه 

 گیري  نتیجه و بحث 

 پژوهش پیشنهادهاي 

 کاربردي پیشنهادهاي :الف

 پژوهشي پیشنهادهاي :ب

 پژوهش هاي محدودیت 

 

 منابع 
 

 

 

 

 



5 

 

 فهرست جداول

 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در پاکستان7جدول 

 سرانه دانش آموزی افغانستان: 2جدول 

 افغانستان  در : سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی  9جدول 

  : وضعیت نشانگرهای آموزشی در افغانستان 4جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در ترکمنستان5جدول 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در آذربایجان:  6جدول 

 (2177پرلز  –وزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون خواندن ) پایه چهارم : ت1جدول 

 (2177 تیمز –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات ) پایه چهارم 8جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در آذربایجان   3جدول 

 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات ) پایه چهارم 71جدول 

 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون علوم ) پایه چهارم 77جدول 

 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات ) پایه هشتم72جدول 

 (2177تیمز  –هشتم : توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون علوم ) پایه 79جدول 

 نگرهای آموزشی درارمنستان  : وضعیت نشا 74جدول

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درترکیه 75جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درعراق76جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درکویت  71جدول 

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان ابتدایی به تفکیک پایه78جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درعربستان   73جدول 

 : روند تغییرات نزولی نسبت دانش آموز به معلم در بحرین 21جدول 

  : درصد پوشش تحصیلی ظاهری در بحرین  27جدول 

  : درصد پوشش تحصیلی واقعی در بحرین  22جدول 

 : روندی نزولی نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان در بحرین29جدول 

 ر در بحرین: سرانه دانش آموزی برحسب دال24جدول 

 : سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی در بحرین25جدول 

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در بحرین26جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی دربحرین  21جدول

 : روند تغییرات نسبت دانش آموز به معلم در قطر28جدول 

 دبستانی در قطر: درصد پذیرش کودکان در دوره پیش 23جدول 

  : درصد پوشش تحصیلی ظاهری در قطر 91جدول 

 : درصد پوشش تحصیلی واقعی در قطر 97جدول 
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 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی در قطر:  33جدول 

 ناخالص داخلی در قطر : سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید34جدول 

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در قطر35 جدول

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درقطر 96جدول 

 : نسبت دانش آموز به معلم  در امارات متحده عربی91جدول 

 : درصد پذیرش دوره پیش دبستانی در امارات متحده عربی98جدول 

  ری در امارات متحده عربی: درصد پوشش تحصیلی ظاه93جدول 

 : درصد پوشش تحصیلی واقعی در امارات متحده عربی41جدول 

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در امارات متحده عربی47جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در امارات متحده عربی  42جدول 

 ی عمان: روند ثبت نام کودکان در مراکز آموزش پیش دبستان49جدول 
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 در عمان : درصد پوشش تحصیلی ظاهری44جدول 

 : درصد پوشش تحصیلی واقعی در عمان45جدول 

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در عمان46جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در عمان 41جدول 

 : درصد پوشش تحصیلی واقعی در ایران48جدول

 نام دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای به کل دانش آموزان در ایران : روند تغییر بطئی نرخ ثبت43جدول 

 2111 - 2175: سرانه دانش آموزی  ایران در بازه زمانی 51جدول 

 2111 - 2175: سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران در بازه زمانی 57جدول

 یی در ایران : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدا52جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درایران  59جدول 

 در کشورهای منتخب   : نسبت دانش آموز به معلم ) دوره ابتدایی(54جدول 

 : درصد پذیرش دوره پیش دبستانی در کشورهای منتخب 55جدول 

 : درصد پوشش تحصیلی ظاهری در کشورهای منتخب برحسب رتبه56جدول 

 تحصیلی واقعی در کشورهای منتخب برحسب رتبه: درصد پوشش 51جدول 

 : درصد دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان58جدول

 : درصد دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان53جدول

 : نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 61جدول

 وتردستگاه کامپی 7: تعداد دانش آموز در برابر هر 67جدول

 : دسترسی به اینترنت برحسب درصد فراگیران62 جدول

 : سرانه دانش آموزی )به دالر امریکا( 69جدول

 : میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش )به دالر امریکا( 64جدول

 : سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی )به دالر امریکا(65جدول

 از تولید ناخالص داخلی )به دالر امریکا(  : سهم هزینه آموزش وپرورش 66جدول

 : نرخ ارتقاء دانش آموزان 61جدول

 : نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 68جدول

 : نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 63جدول

 : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی11جدول

 مرحله همجواری (: نرخ باسوادی گروه های سنی ) 17جدول

 : ارزش شاخص کلی توسعه انسانی ) مرحله همجواری (12جدول 

 : رتبه شاخص کلی توسعه انسانی ) مرحله همجواری (19جدول 

 : رتبه کیفیت ریاضیات و علوم ) مرحله همجواری ( 14جدول

 واری (در کشورهای منتخب ) مرحله همج : شیوه انتخاب مدیر مدارس15جدول 
 آموزی گاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای دانش: جای16جدول 

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای منابع انسانی، فضا و تجهیزات11جدول

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای مالی18جدول 

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای بروندادی13ولجد

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای کیفی81جدول

 : مقایسه کشورها برحسب طبقه بندی رتبه 87جدول

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در پاکستان برحسب رتبه82جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در افغانستان برحسب رتبه89جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در ترکمنستان برحسب رتبه84جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درآذربایجان برحسب رتبه85جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درارمنستان برحسب رتبه86جدول 

 ترکیه برحسب رتبه: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 81جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در عراق برحسب رتبه88جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درکویت برحسب رتبه83جدول 
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 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در عربستان برحسب رتبه31جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در بحرین برحسب رتبه37جدول 

 درقطر برحسب رتبه: وضعیت نشانگرهای آموزشی 32جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درامارات متحده عربی برحسب رتبه39 جدول

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی درعمان برحسب رتبه34جدول 

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در ایران برحسب رتبه35جدول 

 ت: جایگاه ایران و کشورهای همسایه برحسب رتبه مکتسبه در نشانگرهای مثب 36 جدول

 : کشورهای عضو استراتژی نظام های مشابه ، نتایج یکسان31جدول 

 : کشورهای عضو استراتژی نظام های مشابه ، نتایج متفاوت38جدول 

 : کشورهای عضو استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه33جدول 
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 فهرست نمودارها

 

    بین کشورهای همسایه  بر اساس نسبت دانش آموز به معلم: جایگاه نظام آموزشی ایران در  7نمودار

 دبستانی: جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس درصد پذیرش پیش2نمودار

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری : جایگاه آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس9نمودار

 ین کشورهای همسایه بر اساس درصد پوشش تحصیلی واقعی: جایگاه آموزشی ایران در ب4نمودار

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت فراگیران مدارس غیر دولتی5نمودار 

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای 6نمودار

 ظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان: جایگاه ن1نمودار

 : جایگاه آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس تعداد دانش آموز در برابر هر یک کامپیوتر8نمودار

 آموزان به اینترنتش: جایگاه آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس دسترسی دان3نمودار

 آموزی: جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس سرانه دانش 71نمودار

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش77نمودار 

 مسایه  بر اساس سهم بودجه آموزش از بودجه عمومی: جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای ه72نمودار 

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس سهم هزینه آموزش از تولید ناخالص داخلی79نمودار

 آموزان: جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نرخ ارتقاء دانش74نمودار 

 ظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه  بر اساس نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی: جایگاه ن75نمودار

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76نمودار

 اساس نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر71نمودار

 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نرخ باسوادی گروه های سنی 78نمودار

 : جایگاه ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس ارزش شاخص کلی توسعه انسانی73نمودار

 سایه بر اساس رتبه شاخص کلی توسعه انسانی : جایگاه ایران در بین کشورهای هم21نمودار

 : جایگاه ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس رتبه کیفیت آموزش ریاضیات و علوم  27نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 سپاس و قدردانی
 

بتواند  هشپژونخست خداوند متعال را شاکرم که توفیق انجام پژوهش حاضر را به من عطا نمود . امید دارم که یافته های 

 مهدی نویددر بدو امر از همکاری مجدانه جناب آقای دکتر  موثر واقع شود.  جایگاه نظام آموزشی ایراندر بهبود و تعالی 

مجید رعنائی و احمد عابدینی معاونین محترم شورایعالی آموزش و  یانآقا وآموزش و پرورش  شورایعالیمحترم  دبیرکل

ژه دو مرحله اساسی انتخاب نشانگرهای آموزشی و انتخاب در کلیه مراحل تحقیق و بوی برای راهنمائی های ارزندهپرورش 

اعضای محترم شورای الزم است سپاس و قدردانی خویش را از هم چنین های منتخب تشکر و قدردانی می نمایم.  رکشو

رحله تدوین ، تصویب پرپوزال برای ارائه پیشنهادهای ارزنده و نقد عالمانه در مپژوهشی شورایعالی آموزش و پرورش 

اعالم نمایم. عالوه بر این الزم است از حسن نیت ، پیشنهاد های ارزنده و همکاری پژوهش و نهائی اولیه و گزارش نخست 

تشکر و شورایعالی آموزش و پرورش مدیریت محترم پژوش های راهبردی سرکار خانم دکتر شهال سرخابی  بی دریغ

 کنم.  سپاس ویژه خویش را اعالم

 

کارکنان خدوم کتابخانه های تخصصی سازمان رجاء واثق دارم که انجام طرح پژوهشی حاضر بدون همکاری صمیمانه 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی ، 

دانشگاه های تهران و عالمه طباطبائی و هم چنین مساعدت های هیات مدیره انجمن آموزش شگده علوم تربیتی ، دان فرهنگی

 میسر نمی گردید . سالمتی و شادکامی این عزیزان را از خداوند منان آرزومندم. و پرورش تطبیقی ایران 

 

جناب آقاي  قاسم دیبایي از همکاری صمیمانه  به مصداق " لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق " بر خود فرض می دانم

 قدردانی نمایم.    مربوط به مشاركت ها  يداده هادر امر جمع آوری گودرزي 

 

لیدا کاکیا ، پژوهشگر و همکار تحقیق به خاطر مدیریت و دکتر بدین وسیله سپاس و قدردانی خویش را از سرکار خانم 

به علت همکاری در ثبت داده ها و تحلیل آماری اعالم و توفیق روزافزون  ددکتر گراونهماهنگی اجرائی پژوهش ، آقای 

 آنان را از خداوند متعال طلب می نمایم. 

 

 عباس معدن دار آرانی

 

 

 

 

 

 چکیده 

http://www.ihcs.ac.ir/
http://www.ihcs.ac.ir/
http://www.ihcs.ac.ir/
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هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین  

، از نظر میزان کنترل متغیرها  کیفی -کمی وهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های پژ است. کشورهای همسایه

از نوع غیر آزمایشی ، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از جهت روش ، تطبیقی به شمار می رود.  روش 

است. جامعه  دل کوبو وفوسیوممپژوهش حاضر تطبیقی مبتنی بر کاربست دو رویکرد ناحیه ای جورج، زد. اف . بردی و 

آماری مورد بررسی برحسب مکعب بری و توماس در سطح تحلیل " جهان/قاره ها " و روش نمونه گیری  از نوع غیر 

کشور  79شامل  Nبزرگ با متغیر نسبتا گسترده" می باشد.  بر این اساس نمونه تحقیق برحسب   Nتصادفی آسان با " 

آموزشی دانش آموزی ، منابع انسانی ، فضا و تجهیزات  هاینشانگرگروه به متغیر شامل شش همسایه  و ایران و با عنایت 

وگروه بندی انتخاب ، تحلیل نتایج خرده نشانگر می باشد. استراتژی پژوهشگر برای  22، مالی ، برون دادی و کیفی و 

های مشابه ، نتایج متفاوت "  و " نظام های  سه استراتژی " نظام های مشابه ، نتایج یکسان "  ، " نظامبر اساس کشورها 

"  است. روش جمع آوری اطالعات ، تحلیل اسناد ازطریق بررسی محتوی گزارش ها و منابع و  یکسانمتفاوت ، نتایج 

 مأخذ قابل استناد همچون بانک های اطالعاتی بین المللی ، سایت های رسمی وزارت آموزش و پرورش ، منابع وگزارش

ایران در بین کشورهای همسایه یافته های تحقیق نشان داد  ، موسسات پژوهشی و رسانه های جمعی بوده است. های دولتی

کشور عرب بجز عراق ،  1جایگاه هفتم را از لحاظ درصد تحقق نشانگرهای آموزشی کسب کرده است. هم چنین از بین 

وی سبقت رااز ایران و دیگر همسایگان آن ربوده اند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با کسب جایگاه اول تا ششم ، گ

را  71تا  6نشانگر رتبه بین  77و در  5رتبه کمتر از نشانگر  1هم چنین یافته های پژوهش موید آن است که ایران در 

 رتبهحائزپوشش تحصیلی واقعی ، در نشانگر رتبه سوم  حائزپوشش تحصیلی ظاهری ایران در نشانگر کسب کرده است. 

نسبت معلمان واجد شرایط علمی به ، در  رتبه دوم حائزنسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان ، در اول 

نرخ فارغ ؛ در  رتبه چهارم حائزسهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی ؛ در نشانگر  رتبه اولحائزکل معلمان 

را  عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی رتبه سومدر نشانگر و التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی رتبه پنجم

 در بین همسایگان کسب کرده است. 

 

 جایگاه، نظام آموزش وپرورش رسمی عمومی ، کشور همسایه ، نشانگر آموزشی ، ایران واژگان کلیدی :
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 فصل اول 

 کلیات پژوهش 
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 مقدمه
 

میالدی در ایران ، منشاء تحوالت گسترده در ابعاد مختلف اجتماعی بود. یکی از  11اسالمی در اواخر دهه وقوع انقالب 

حوزه های تاثیر پذیر که از همان آغازین روزهای پیروزی انقالب شاهد تحوالت عظیم در همه ابعاد و کارکردهای خود بود 

سهولت بیان ، منبعد از واژه نظام آموزشی استفاده خواهد  ، نظام آموزش وپرورش رسمی کشور) که در این پژوهش برای

شد ( ، است. در طی قریب به چهار دهه ، نظام آموزشی ایران شاهد تغییر و تحوالت اساسی بوده که برون داد آن را می 

ورد سنجش و در سه سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی مو توان به عنوان " عملکرد " این نظام از دو بعد کمی وکیفی 

بررسی قرار داد. توجه به عملکرد وجایگاه نظام آموزشی اززاویه دیگری نیز مجالی برای توجه و اندیشه ورزی عمیق می 

ساله جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین وزارت  21طلبد. با عنایت به اسناد باال دستی همچون سند چشم انداز 

ایگاه برتر منطقه ای در همه ابعاد علمی و اقتصادی است . برای تحقق این هدف آموزش و پرورش ، هدف ایران کسب ج

برحسب معیار های عینی و واقعی پیرامون ،نخستین گام شناخت وضعیت فعلی و تعیین جایگاه نظام آموزشی کشورهای 

انه ، قفقاز، خاورمیانه و منطقه ي آسیاي جنوب غربي )شامل آسیاي می "... كشورهاي  7414است. براساس سند چشم انداز 

محسوب مي گردند . بر اساس این تعریف ، پژوهشگران مختلف لیست هاي  ایران در منطقه  كشورهاي همسایه(..."رقباي

کشورهای  به عنوان استنباط مي گردد كه كشورهاي زیر بر اساس سند مذكورمتفاوتی را ارائه كرده اند ولي در مجموع 

مورد توجه و پایش قرار گرفته و در برنامه ریزي هاي سالیانه و دوره اي وضعیت آن ها از  یدبا 7414منطقه چشم انداز 

کشور همسایه که با ایران مرز زمینی یا دریایی مشترک دارند ، در  79 ،نخست منظر نظام آموزشی مد نظرقرارگیرد:

ه و باالخره کشورهای خاورمیانه همچون مرحله دوم کشور های قفقاز همچون ازبکستان ، قرقیزستان ، گرجستان ، روسی

یمن ، لبنان ، سوریه ، اردن ، اسرائیل و قبرس. فصل حاضر حاوی مطالبی در خصوص بیان مسئله و ضرورت پژوهش ، 

بعد نظری و عملیاتی دو در ) اصطالحات (  پژوهش متغیرهایاهداف ، سواالت و فرضیات تحقیق و هم چنین ارائه تعریف 

 است.  

 

 سالهم بیان

 
مطالعه و تبیین ساختار نظام قدرت در مناطق مختلف جغرافیایي کره زمین، کمک موثري به آگاهي و شناخت کشورها و 

بر اساس قدرت ملي،  رده بندي کشورها در واقع  می نماید.هاي فرامرزي آنها  هاي منطقه اي در بررسي سیاست قدرت

پایه وزن ژئوپلیتکي نسبت به سایر  ک کشور مي توان موقعیت آن را برشناخت آنها را تسهیل مي کند. با تعیین منزلت ی

کشورها در سطوح منطقه اي یا جهاني مشخص کرد. براي دستیابي به منزلت ژئوپلیتیک هر کشور، سنجش قدرت ملي آن 

دي قدرت مي کشور امري ضروري بوده و این موضوع مستلزم ارزیابي و محاسبه مولفه ها و عوامل مختلف مادي و غیرما

منفي تولید کننده قدرت ملي یا به عبارت بهتر جمع جبري عوامل تولید اشد. درواقع برایند ثقل نیروها وعوامل مثبت وب

قدرت ، تعیین کننده جایگاه و موقعیت هر کشور  قدرت، وزن ژئوپلیتیک کشورها را تعیین مي کند. یکی از مولفه های مهم

می باشد. به همین دلیل از دو دهه پایانی  –ساسی ایجاد و شکل دهی سایر ابعاد قدرت به عنوان عنصر ا –نظام آموزشی 

قرن بیستم توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی به بررسی جایگاه نظام آموزشی و ارزیابي ابعاد كمي و كیفي آن با 
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                                                                                 رشد روزافزوني یافت، استفاده از نشانگر های عینی 

Bottani: 1996, Hattie: 1991, Lashway: 2001, NCES: 2000)  برآیند این تفکر رشد رقابت های آموزشی به . )

یت کشور توجه به وضع، عنوان مرحله پیشرفته تری از رقابت های اقتصادی ، اجتماعی و ژئوپولیتکی بود. بر این اساس 

های دیگر بر بنیان قدرت آموزشی باعث توسعه مطالعات تطبیقی برای درس آموزی از تجارب موفق آموزشی از یک سو 

( . در واقع ازطریق مطالعات تطبیقی می  2119و پرهیز از تکرار خطاهای تصمیم گیری ازسوی دیگر گردید )ویلسون ، 

طح منطقه ای و با عنایت به پیشرفت های جهانی مورد سنجش و بررسی توان جایگاه و موقعیت هر نظام آموزشی را در س

قرار داد. مطالعـات تطبیقی در زمینـه تعیین جایگاه آموزشی با اسـتفاده از داده هـاي واقعـي و تحلیـل مـنظم آنهـا سـبب تعیین 

 موارد زیر مـي شـود: 

 

  وضعیت فعلي نشانگر هاي آموزشی آگاهی از 

 اي گذشته سرمایه گذاري و نتایج حاصله  وآگاهی از رونده 

  چالش ها و کاستی های موجود.  آگاهی از 

 

 

با عنایت به گذشت قریب به چهار دهه از تاسیس نظام جمهوری اسالمی در ایران و هم چنین تحوالت جهانی به نظر می 

یت نظام آموزشی کشور بر بنیان تطبیقی به وضع –رسد در مقطع زمانی قرار گرفته ایم که الزم است نگاهی تحلیلی 

رو را در دهه های آغازین هزاره جدید مورد توجه قرار دهیم. این نگاه  واقعی داشته و چشم انداز پیش –معیارهای عینی 

تطبیقی باید نخست با توجه به وضعیت و قدرت  نظام آموزشی کشورهای همجوار صورت پذیرد. براي شـناخت  –تحلیلی 

ـعه یـافتگي، نیمـه توسـعه یـافتگي یا محرومیت آموزشی هر كشور، نیاز بـه بررسي و تعیین نشانگرهاي توسمیزان و درجه 

طریـق ، جایگاه سلسله مراتبي و سـطوح توسـعه هر کشور مشـخص گـردد.درهر مطالعه تطبیقی، این انتخابي است تا از 

 اساس معیارهای مورد قبول سازمان های بین المللیتعیین نشانگرهای مورد مقایسه یکی از گام های اساسی است. بر 

مدرسه برحسب مقطع تحصیلی ، جمعیت ورود به هایی همچون نرخ باسوادی ، سنین همچون یونسکو می توان از نشانگر

دانش آموزی برحسب سن ، تعداد کودکان خارج از مدرسه ، نرخ ثبت نام برحسب جنسیت و مقطع آموزشی، نرخ افت و 

و نرخ هزینه آموزش برای  معلم ، -تحصیلی ، نرخ انتقال از دوره تحصیلی به دوره باالتر ، نرخ دانش آموز تکرار پایه

برای بررسی عملکرد و جایگاه نیز مقایسه استفاده کرد. البته عالوه بر نشانگر های کمی می توان از نشانگر های کیفی 

مدیریت مدارس ، شیوه حقوق و پاداش معلم ،  سطحم ، ، مواردی همچون وضعیت تربیت معلسود جست نظام آموزشی 

یادگیری های مبتنی بر فناوری درجه شیوع و نفوذ مشارکت عمومی در آموزش، سهم ومیزان تناسب رشته های تحصیلی ، 

      خصوصی سازی آموزش.حدود و قلمرو ، و 

 

طبقه بندی ، آموزشی یونسکو نیز اعالم شده  همانگونه که در منابع سازمان های معتبری همچون سازمان برنامه ریزی 

نشانگرها ازیک گزارش به گزارش پژوهشی دیگر می تواند متفاوت باشد و در نتیجه نمی توان گفت که آیا آنها جامعیت 

تعیین به دارند یا خیر. البته هدف هر پژوهش می تواند تا حدودی از نظام آموزشی الزمه را برای ارائه یک تصویر واقعی 

کشور اروپایی به منظور  26متخصصان آموزش و پرورش  7333برای مثال در فوریه   .یاری رساند جامعیت نشانگرها 
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دوره )  7های دستیابییت آموزش را در چهار گروه نشانگرسنجش کیفنشانگر 76کیفیت آموزش و پرورش،  ارزیابی

های موفقیت و ارتقای تحصیلی ) شامل نرخ ترک ر( ؛ نشانگوپسری ، متوسطه و عالی به تفکیک دخترابتدای تحصیالت

تحصیل ، نرخ قبولی در آموزش عالی (؛ نشانگرهای نظارت آموزشی ) شامل ارزشیابی آموزشی و مشارکت والدین ( ؛ و 

نشانگرهای منابع و ساختار ها ) شامل آموزش و کارورزی معلمان ، مشارکت در آموزش پیش دبستانی ، سرانه کامپیوتر 

( . از منظر 7983مورد بررسی قرار دادند ) عبدالهی ، را هر دانش اموز و هزینه سرانه آموزشی دانش آموزان ( برای 

گروه عمده الف ( نشانگرهای معرف عملکرد بازده آموزشی ؛ ب(  5ها را به نجش توسعه آموزشی می توان نشانگرس

ه ( نشانگرهای توسعه ای  و نشانگرهای امکانات کالبدی ؛نشانگرهای نیروی انسانی ؛ ج ( نشانگرهای منابع مالی ؛ د ( 

رویکرد سیستمی و براساس عناصر  طبقه بندی شاخص های تربیتی با استفاده ازهمچنین  ( . 7988تقسیم کرد ) مشایخ ، 

 (: : 7911ترجمه مشایخ ، )یونسکو،شده است  نظام آموزشی به صورت زیرتعریف 

 

به هرآنچه که وارد نظام آموزشی می شود اعم ازمنابع مادی ومالی،دانش آموزان  :زشی. شاخص های درونداد نظام آمو7

 ؛درونداد نظام آموزشی مشتمل است برمنابع انسانی، مالی ومادی ومعلمان اطالق می شود. به عبارت دیگر،

 

شیدن به اهداف تبیین شده دراین مورد،منظور میزان موفقیت به دست آمده درتحقق بخ: نظام آموزشی . شاخص های فرایند2

کارآیی نظام موردنظر است زیرا با دراختیار داشتن شاخص هایی دربارۀ کارکرد فرایند ، به عبارت دیگر نظام می باشد.

  ؛دند،تعیین می شونکه به بازبینی ،تجدیدنظر واصالحات نیازدار ومواردینظام ،نقاط ضعف وقوت آن مشخص 

 

عبارت است ازدانش آموختگانی که درسطوح مختلف آموزشی نظام را ترک می  :ینظام آموزش .شاخص های برونداد9

با دردست داشتن گواهینامه ها وارد بازار می شوند. برای  درجات متفاوتی از دانش،تخصص ومهارت و کنند.این افراد با

 . ر استنظام آموزشی ازاهمیت ویژه ای برخوردا« کیفیت برون داد»برنامه ریزان آموزشی اطالع از 

 

 

چهار کشور عربستان ، ترکیه ، مصر و اسرائیل در تولید علم ، بر اساس اطالعات موجود و با عنایت به آنچه گفته شد 

تحلیل وضعیت نظام بررسی و عمدتا بر  پژوهشگران ایرانیدر حالی که  محسوب می شوندرقبای اصلی منطقه ای ایران 

آشکار است که تولید م آموزشی رسمی عمومی را مورد توجه قرار داده اند. آموزش عالی بسنده کرده وکمتر تحوالت نظا

صرفا یکی از معیارهای تعیین کننده وضعیت و قدرت هر  -چاپ مقاالت در نشریات علمی  -قالب تصویر رایج علم در

هر کشور واقعی  عملکرد نظام آموزشی ، جایگاهعواملی همچون کشور است و باید از طریق بررسی عمیق تر و توجه به 

های مختلف وزارت آموزش و  که در طی دو دهه گذشته شاخص های متعددی توسط بخشنمود باید اذعان  البتهمعین گردد. 

برای بررسی وضعیت و جایگاه نظام آموزشی دانشگاهی پرورش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و محققان 

ا ، با توجه به این واقعیت که تدوین نشانگرهای قطعی و یکسان برای همه آنان ایران تدوین شده اند . در مورد سایر کشوره

در بدو امر مستلزم بررسی های دقیق تری در خصوص منابع آماری مورد نیاز است ، در این مرحله نمی توان به ضرس 

نشان می دهد که خوشبختانه  . البته ارزیابی های اولیهکردقاطع سمت و سوی معیار های تعیین کننده نشانگرها را مشخص 

و منجمله کشورهای مورد مطالعه در  –های مشترک برای اکثر کشورهای جهان اری در خصوص نشانگرداده های آم

توسط سازمان های مختلف بین المللی فراهم شده است. طبیعی است که سایر داده های آماری باید ازطریق  –پژوهش حاضر 

                                                 
1 Educational Attainment 



15 

 

ها و اسناد دولتی ، پایگاه های  ور همچون وب سایت وزارت آموزش و پرورش، گزارشمنابع اختصاصی مربوط به هر کش

 عالوه بر ایناطالعاتی و هم چنین تماس یا بازدید مستقیم از وزارت خانه ها و مراکز دولتی این کشورها صورت پذیرد. 

نظام آموزشی را در معرض  2نطقه ایکمتر پژوهشی می توان یافت که در قالب و چارچوبه علمی و در گستره نسبتا وسیع م

سنجش و بررسی قرار داده باشد. از این منظر می توان پژوهش حاضر را نخستین تالش علمی برای اثبات جایگاه ایران 

کشور( گسترش داده است. در 74کشور به سطح منطقه ای )  2-9دانست که سطح تحلیل و مشاهده خود را از سطح محدود 

می توان گفت مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی  یک جمع بندی اجمالی

های آموزشی کجا و با توجه به نشانگرعمومی جمهوری اسالمی ایران در بین  کشورهای همسایه از منظری تطبیقی و 

 چگونه است.   

 

 پژوهش ضرورت

 
  از :است عبارتایرانی  ، یکی از ویژگی های جامعه 7414انداز جمهوری اسالمی ایران در افق مطابق سند چشم

آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز،  به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه بییادست

نسبی افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

،  7414با توجه به فرصت زمانی اندک برای تحقق اهداف سند چشم انداز  سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

تعیین جایگاه نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران از اولویتی اساسی برخوردار است. در واقع فقدان اطالعات نظامند 

های همسایه عمومی بین کشورعملکرد نظام آموزش وپرورش رسمی علمی در خصوص جایگاه ایران از لحاظ وضعیت و 

نباید آن را نادیده انگاشت. در حالی که وجود اطالعات در سایر منابع تعیین کننده قدرت  چالش اولیه ای است که نمی توان و

های کوچک حاشیه نشان می دهد که بسیاری از کشورهای رقیب همسایه همچون ترکیه و کشور -همچون رتبه علمی  - ملی

خلیج فارس از حیث امتیاز و رتبه فاصله زیادی با ایران دارند، اطالعات چندانی در مورد جایگاه منطقه ای نظام آموزشی 

 51رتبه  2174و  2179، 2172های  نشان می دهد که ایران در طی سال 9گزارش مختصر لگاتومالبته فقط وجود ندارد. 

در اینجا به دو  .( Legatum, 2016قرار دارد ) 17ته است. اما در حال حاضر در جایگاه را در سطح جهانی دراختیار داش

را برحسب نشانگر های مورد بررسی  778کشور مورد مطالعه ، رتبه  743نکته باید اشاره کرد: اول اینکه ایران در بین 

ی ایران بهترین رتبه را کسب کرده است نشانگرمورد بررسی ، نظام آموزش 3موسسه مذکور کسب کرده است ؛ دوم از بین 

 . 

به هر حال روند کنونی وضعیت کشورها بر بنیان موفقیت های آموزشی در رقابت های بین المللی مبین آن است که در 

حالی که رقابت برای دستیابی به جایگاه برتر قدرت به پدیده ای جهانی مبدل شده است ، به نظر می رسد تعیین و شناسائی 

باید مورد توجه سیاست گذاران و  -همچون نظام آموزش و پرورش  -اه نظام های اجتماعی اثر گذار بر قدرت ملی جایگ

برنامه ریزان اجتماعی / سیاسی و آموزشی قرار گیرد. این ضرورت هنگامی به چالش مبدل می گردد که دریابیم توجه 

ئول می تواند شرایط نامناسبی را برای کشور رقم زند. پژوهش ناکافی به سیاست های ابالغی یا نظارت ناکافی نهادهای مس

                                                 
2 Regional 
3Legatum  
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حاضر مبین درک این ضرورت و مبارزه با این چالش ازطریق شناسائی جایگاه منطقه ای نظام رسمی عمومی آموزش و 

ان بر بنیان این نگاه می تو است. "شورایعالی آموزش وپرورش" گذار ری اسالمی ایران توسط نهاد تاثیرپرورش جمهو

 ضرورت های زیر را برای انجام مطالعه حاضر مدنظر قرار داد : 

 

 جمهوری اسالمی ایران با عنایت به  شناسائی جایگاه نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی

 استانداردهای کلی وپذیرفته شده بین المللی

  

 ی در نظام شناسائی و تعیین میزان تغییرات و پیشرفت ها با توجه به نشانگر های نظام آموزش

  عمومی جمهوری اسالمی ایران  آموزش و پرورش رسمی

 

 جمهوری  شناسائی و تصویرسازی تنگناهای آموزشی نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی

 اسالمی ایران در سطح تحلیل منطقه ای 

 

  آگاه سازی سیاست گذاران آموزشی درباره شیوه های اثربخش بهبود نظام آموزشی با عنایت به

 ینی تغییرات احتمالی درآینده در کشورهای منطقهپیش ب

 
  

 پژوهش اهداف

 
 79هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین 

کشور است. برای سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی  های نظری و عملی سایه و ارائه رهنمودها و پیشنهادکشور هم

استفاده از نشانگر های کمی وکیفی در کشورهای مورد مطالعه و تحلیل  انوآوری پژوهش حاضر ، انتخاب نگاهی تطبیقی ب

 وضعیت فعلی ایران است. بر این اساس ، اهداف جزئی یا فرعی تحقیق عبارتند از : 

  کشور ازلحاظ نشانگرهای کمی آموزش  74تطبیق وجوه تشابه 

 کشور ازلحاظ نشانگرهای کیفی آموزش 74شابه تطبیق وجوه ت 

  کشور ازلحاظ نشانگر های کمی آموزش 74تطبیق وجوه تفاوت 

  کشور ازلحاظ نشانگر های کیفی آموزش 74تطبیق وجوه تفاوت 

  تعیین و تبیین جایگاه وضعیت فعلی ایران به تفکیک هر نشانگر 

  بر اساس استراتژی انتخاب ( کشور موفق منطقه 5ارائه مدل نظری برای تبیین برتری ( 

  هر کشور برای سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی ایران موفقیت هایشناسایی و تبیین 

 

 پژوهش هاي سوال یا فرضیه

 

آیا بین كشورهاي مورد مطالعه در  فرضیه اصلی تحقیق به صورت فرضیه سوالی بدین نحو صورت بندی می گردد که:

یت به ماهیت کیفی تفاوتی وجود دارد. البته با عنا -قق اهداف آموزشی مبتنی بر نشانگرهای  کمیزمینه درجه توفیق در تح

استناد پژوهش حاضر بر تئوری علمی نیست و بیشتر ، سطح تحلیل کالن ) منطقه ای و کشوری ( پژوهش های تطبیقی در

استفاده شود. البته می توان در تبیین شباهت شواهد آماری بررسی می گردد. لذا بهتر است از واژه پرسش به جای فرضیه 
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یا واقعیات مبتنی بر اختالف یا شباهت بین نظام  ها و تفاوت های جایگاه کشورهای  مورد مطالعه ، به تئوری های مرتبط 

 رجوع و از آنها استفاده کرد. با عنایت به این نکته ، پرسش های جزیی تحقیق عبارتند از : های آموزشی 

 های کمی و کیفی چیست ) یا کدامند (. انگرور های مورد مطالعه برحسب نشویژگی کش 

 ها وجود دارد ) تعیین رتبه ( .چه شباهت هایی بین کشورهای مورد مطالعه برحسب نشانگر 

 ها وجود دارد) تعیین رتبه (  . چه تفاوت هایی بین کشورهای مورد مطالعه برحسب نشانگر 

  کشور پیشرو در منطقه کدام است.  5علل اصلی تبیین کننده برتری 

 -فرضیه اصلی : بین كشورهاي مورد مطالعه در زمینه درجه توفیق در تحقق اهداف آموزشی با توجه به نشانگرهای کمی

 کیفی ، تفاوت عمده ای وجود ندارد ) با عنایت به عملکرد ( .

 فرضیه های فرعی : 

تفاوت ، ر تحقق اهداف آموزشی با توجه به نشانگرهای کمی بین کشورهای مورد مطالعه در زمینه درجه توفیق د •

 معنی داری وجود ندارد. 

تفاوت ، بین کشورهای مورد مطالعه در زمینه درجه توفیق در تحقق اهداف آموزشی با توجه به نشانگرهای کیفی  •

 معنی داری وجود ندارد. 

جایگاه متوسط  منطقه ای ای کمی ، ایران دروجه به نشانگرهاز لحاظ درجه توفیق در تحقق اهداف آموزشی با ت •

 قرار دارد.

از لحاظ درجه توفیق در تحقق اهداف آموزشی با توجه به نشانگرهای کیفی ، ایران در جایگاه متوسط  منطقه ای  •

 قرار دارد.

 

 متغیرها تعریف
 مفهومي تعاریف الف(

 
ها و تفاوت ها ، شرایط و پیامدهای واحدهاي اجتماعي  عالوه بر توصیف و تبیین مشابهتاست که مطالعه مطالعه تطبیقی:  

كالن و بزرگ مقیاس همچون ملت ها، جوامع و كشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. در این  نوع مطالعه ، مقایسه 

 جوامعي كه داراي ماهیت و ساخت هاي یكسان و مشابه یا جوامعي كه داراي ماهیت و ساختار متفاوت مي باشند ، مورد

 ( . 7:  7934بحث و بررسی قرار مي گیرد)با تصرف و تلخیص شربتیان ،

 

وبستر ، جایگاه معادل  –در لغت نامه دهخدا یکی از تعاریف جایگاه ، مقام و موضع است. در دیگشنری مریم  جایگاه:

را نشان می دهد. در هر دو بوده و اشاره به درجه اجتماعی یا اداری دارد یا هم چنین پیشرفت یا پسرفت  5و موقعیت 4مکان

 تعریف ، تطبیق یک پدیده یا چیز یا شئی با سایر پدیده ها ، چیزها یا اشیاء مدنظر قرار می گیرد تا جایگاه آن معین گردد

   (.2171،  6وبستر -)دیکشنری مریم

                                                 
4 Place 
5 Situation or Status  
6 Merriam-Webster 
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اهنمایی تحصیلی و ) نوعی از آموزش که در دوره های پیش دبستانی ، ابتدایی ، ر نظام آموزش وپرورش رسمی عمومی:

دوره متوسطه اول و دوم( و هم چنین دوره های سوادآموزی برای توسعه مهارت های عادی و ارتباطی ازسطوح ساده به 

(. آموزش رسمی اشاره  26-21: 7939با تصرف و تلخیص عابدینی ،  دشوار تنظیم شده و به فراگیران ارائه می شود )

اندهی شده که براساس مجموعه ای از قوانین و هنجارها طراحی و هدایت شده و برنامه دارد به نظام آموزشی منظم و سازم

 ( . 7: 7383،  1های درسی معینی را بر اساس اهداف، محتوا و روش شناسی ارائه می دهد )دیب

 

مرز  . ند: آخرین حد قلمرو زمیني ، هوائي و دریایي و تحت االرضي هر كشور را مرز آن كشور مي گوی کشور همسایه

خطوطي اعتباري و ، خطوط مرزي  . مهم ترین عامل تشخیص و جدائي سرزمین یك كشور از كشور همسایه است

زارعی و  قراردادي است كه به منظور تحدید حدود یك كشور روي زمین و اسناد مرزي مشخص مي شود )

 .( 53: 7986پوراحمد،

 

(کشور 7934های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور )  : بر طبق گزارش اتحادیه شرکت کشور همسایه ایران

ارمنستان ،  -5آذربایجان -4ترکمنستان ،  -9افغانستان ،  -2پاکستان ،  -7هایي که با ایران مرز مشترک دارند عبارتند از: 

 عمان.  -79ی ، امارات متحده عرب -72قطر ،  -77بحرین ،  -71عربستان،  -3کویت ،  -8عراق ،  -1ترکیه ،  -6

  

آماره ای است در باره نظام آموزشی که جنبه ای از عملکرد نظام را نشان می دهد یا کاستی های آن را  نشانگر آموزشی:

گردآوری داده ها و  ازطریقآماره یا مشخصه ، معموال برای ارزیابی درونی  ( .  921: 7386،  8آشکار می سازد )اوکس

ستاندارد های مورد نظر و مشخص کردن وضعیت یک یا چند عامل به کار می رود. در قضاوت در باره مالک ها و ا

  (. 657: 7939برخی از موارد مجموعه ای از نشانگرها به عنوان نظام نشانگرها استفاده می شود)عابدینی ، 

 

 عملیاتي تعاریف(  ب

 
ین مشابهت ها و تفاوت های کشورهای منتخب ) در تحقیق حاضر منظور از مطالعه تطبیقی توصیف و تبی مطالعه تطبیقی :

 خرده نشانگر است.  22گروه کلی نشانگر های آموزشی و  6کشور ( برحسب  74

 

 74های منتخب ) نظام های آموزش رسمی کشورجایگاه ، تعیین مقام و موقعیت  پژوهش حاضر منظور ازدر جایگاه: 

 27های مرتبط ) شگانه و خرده نشانگرنشانگر های شتبه در رکشور ( و مشخص سازی پیشرفت یا پسرفت آنان برحسب 

به منزله پایین  74باالترین و جایگاه  7 ، جایگاه در پژوهش حاضر در نشانگرهای مثبتنشانه (از منظری تطبیقی است. 

 به منزله بدترین وضعیت است.  7بهترین و جایگاه  74ترین جایگاه و در نشانگرهای منفی جایگاه 

                                                 
7 Dib 
8Oakes  
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در پژوهش حاضر منظور از نظام آموزش رسمی عمومی ، ساختار سازمانی وزش وپرورش رسمی عمومی: نظام آم

مصوب هر کشور برای ارائه آموزش های عمومی در قالب دروس و برنامه هایی است که با نظارت و هدایت وزارت 

تلف تحصیلی می شود.این نظام آموزش وپرورش آن کشور به فراگیران ارائه شده و منجر به صدور گواهینامه های مخ

معموال بر اساس چارت سازمانی وزارت آموزش وپرورش قابل تمییز و تفکیک از سایر نظام های آموزشی موجود و غیر 

 ساله است.  72در همه کشورهای منتخب مطالعه حاضر این نظام شامل یک دوره رسمی در هر کشور است. 

  

رک با سایه به کشورهایی اطالق می گردد که دارای یک یا دو قلمرو مرزی مشت: در تحقیق حاضر کشور هم کشور همسایه

کشور جزو کشورهای همسایه ایران  79 های مرزی عبارتند قلمرو زمیني و قلمرو دریایي .کشور دیگر باشد. این قلمرو

 هستند.

 

که دارای مرز مشترک زمیني یا  هاییر: در این پژوهش ، کشورهای همسایه ایران عبارتند از کشو کشور همسایه ایران

دریایي ) یا دو مرز( با ایران هستند. بنابراین کشورهایی که دارای مرز هوایی مشترک با ایران هستند در این تحقیق ، مورد 

که با ایران مرز مشترک دارند به ترتیب از جنوب شرق عبارتند کشوری  79 بررسی قرار نمی گیرند. بر طبق این تعریف

تان ، افغانستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان  ، ترکیه ، عراق ، کویت، عربستان ، بحرین ، قطر ، امارات از: پاکس

 متحده عربی ، و عمان. 

  

های آموزشی عبارت از پنج نشانگر کلی منابع انسانی ، فضا و تجهیزات ، ش حاضر نشانگردر پژوهنشانگر آموزشی : 

( نسبت دانش آموز به معلم ، 7خرده نشانگر می باشد. نشانگرهای دانش آموزی عبارتند از  22و مالی ، برون دادی و کیفی 

(نسبت  5( درصد پوشش تحصیلی واقعی ، 4( درصد پوشش تحصیلی ظاهری ، 9( درصد پذیرش دوره پیش دبستانی ،  2

حرفه ای به کل دانش آموزان. نشانگر ( نسبت دانش آموزان فنی و6دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان ،

های فضا کل معلمان می شود. از بین نشانگرنشانگر نسبت معلمان واجد شرایط علمی به  7های منابع انسانی شامل 

( نرخ دسترسی دانش آموزان به 2( نسبت دانش آموز به تعداد کامپیوتر و  7وتجهیزات در تحقیق حاضر دو نشانگر 

(  2( سرانه دانش آموزی ،  7های مالی دربردارنده نشانگرهای ی گیرد. نشانگرد بررسی قرار ماینترنت در مدرسه مور

( سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی و  9نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت ، 

( نرخ ارتقاء  7ی برون دادی عبارتند از هاید ناخالص داخلی می گردد. نشانگر( سهم هزینه آموزش وپرورش از تول 4

( نرخ ترک تحصیل  4( نرخ تکرار پایه های دانش آموزان ،  9( نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان ،  2دانش آموزان ، 

های مورد بررسی در پژوهش حاضر نشانگرهای ه های سنی. آخرین گروه از نشانگر( نرخ باسوادی گرو5دانش آموزان ،

( عملکرد دانش  9شاخص کلی توسعه انسانی ، (  2ارزش کلی توسعه انسانی، (  7نشانگر  چهاره شامل کیفی هستند ک

ها به اختصار در فصل دوم این نشانگر( شیوه انتخاب مدیر مدارس می گردد.  4آموزان در آزمون های بین المللی و 

 توضیح داده می شوند.  
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در نیم قرن گذشته، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با فراز و نشیب های فراوانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و آموزشی مواجه بوده اند. در رویارویی با بسیاری از چالش های بالقوه ، نظام آموزشی به عنوان سرمایه ای 

سوی همه رهبران اجتماعی روبرو  ناپذیر برای تحقق اهداف مربوط به توسعه با پذیرشی مبتنی بر توافق جمعی از اجتناب

بوده است.  این توافق جمعی بر این تلقی مشترک استوار است که مهم ترین ابزار موجود برای پیشبرد و واقعیت بخشی به 

بدین سو و با شکل گیری نهادهایی  7361د. بر این اساس از دهه آرمان های هر ملت ، نظام تعلیم و تربیت آن می باش

همچون یونسکو و یونیسف ، همه دولت ها و ملت های آگاه تالش داشته اند که هر چه بیشتر به نظام تعلیم و تربیت و بویژه 

به دقت مورد نظام آموزش وپرورش رسمی عمومی خود توجه کرده و سمت و سوی حرکت و درجه توفیق یا شکست آن را 

نقد ، بررسی و کنکاش قرار دهند. بدین ترتیب جهانیان در لوای کوشش های متخصصان تعلیم و تربیت در سرتاسر کره 

خانواده ها به امر آموزش و مصرفی خاکی شاهد دو پدیده همزمان بوده اند : اول ، افزایش سهم بودجه دولت ها و سبد 

ایگاه اجتماعی ؛ دوم ، انتقال رقابت های فردی ، ملی و بین المللی از حوزه قدرت اعتالی جایگاه مدارج تحصیلی در کسب پ

اقتصادی به قدرت آموزشی و تعیین استانداردها ، آزمون ها و نشانگرهای بین المللی برای تعیین جایگاه واقعی ملت ها در 

 (.  7936رقابت های آموزشی ) معدن دار آرانی و سرکار آرانی ، 

 

داده های پردازش شده ای هستند که بررسی یک پدیده آموزشی را بدون در نظر گرفتن مالحظات محتاطانه ، نشانگرها 

جانبدارانه یا غیر واقعی افراد ، دولت ها و ملت ها  میسر می سازند . بر بنیان این اندیشه ، فصل حاضر دربردارنده این 

اهمیت نشانگرهای آموزشی اشاره شده و سپس توصیف مختصری بخش ها می باشد : در بخش نخست به اجمال به جایگاه و 

از نشانگرهای مورد بررسی  و چرائی انتخاب آنان ارائه می گردد. در بخش دوم به بعضی از پژوهش های جهانی ، منطقه 

 ای و داخلی که کشورها را از منظری تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش رسمی عمومی ) یک یا چند نشانگر ( مورد

مطالعه قرار داده اند ، اشاره می گردد. بخش سوم که حجم عمده فصل را تشکیل می دهد بر بنیان روش تحقیق ناحیه ای ) یا 

کشور  74که در فصل سوم به آن با تفصیل بیشتراشاره می گردد(  ، وضعیت والگوی کوبو وفوسیوم روش جورج بردی 

نشانه ( به صورت مجزا از یکدیگر در جدول  22های مرتبط ) شانگرنشانگر های ششگانه و خرده نمورد مطالعه برحسب 

های اختصاصی فقط توصیف می گردد. بخش چهارم فصل حاضر شامل ارائه جمع بندی مختصر از یافته های بخش 

 توصیف خواهد بود که سیر حرکت مطالعه حاضر را به نمایش می گذارد. 

 

 نشانگر های آموزشی

 
چیده ای است که همچون هر سیستمی نیازمند تعیین و تدوین نشانگرها و شاخص های مورد قبول نظام آموزشی فراگرد پی

نظام های آموزشی به خوبی ارزش آماری را که  سیاست گذارانملی است. در واقع دولت ها و  -همگان در سطحی فرا

مجموعه "نند. در پژوهش حاضر از فراهم کننده اطالعات ، تحلیل روندها و پیش بینی کننده تغییرات هستند ، می دا

  های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش" که توسط شورایعالی آموزش و پرورش تهیه شده است ، نشانگر هایشاخص

های آموزشی عبارتند از دانش آموزی نشانگر (.7932های پژوهش انتخاب گردیده اند )رعنایی ، ششگانه و خرده نشانگر
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 5نشانگر (، برون دادی )  4ی ) سه نشانگر (، فضا و تجهیزات ) دو نشانگر( ، نشانگر مالی ) )شش نشانگر (، منابع انسان

 :ها به ترتیب به ایجاز توضیح داده می شوند. این نشانگرنشانگر ( و کیفی )چهار نشانگر(

 
ره پیش درصد پذیرش دانش آموز دو،  3: شامل شش نشانگر نسبت دانش آموز به معلم نشانگرهای دانش آموزی .1

نسبت دانش آموزان مدارس غیر ،  77واقعی درصد پوشش تحصیلی ظاهری ، درصد پوشش تحصیلی،   71دبستانی

. 79و نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به کل دانش آموزان 72دولتی به کل دانش آموزان

ران کننده برنامه ریزان و دست های مورد عالقه و در عین حال نگدانش آموز به معلم یکی از نشانگرنسبت 

 , Masino and Nino-Zarazuaاندرکاران نظام های آموزشی در طی نیمه دوم قرن بیستم به بعد بوده است ) 

. بر اساس این نشانگر ، هر چه تعداد دانش آموزان در کالس کمتر باشد ، وضعیت و شرائط ارائه  ( 2016

آموزان در كالس درس همواره از سوی معلمان به عنوان یكی الی دانشآموزش بهتر خواهد بود. در واقع تراكم با

در كالس درس،  فراگیرای كه با حضور تعداد بیشتر شود به گونهاز عوامل كاهش كیفیت درآموزش اعالم می

های اخیر صورت طبق تحقیقاتی كه در سال  .شودبخش عمده ای از انرژی و زمان معلم صرف كنترل آنان می

تری قرار دارند، آموزانی كه از نظر فراگیری دروس در سطح پایین های كم جمعیت برای دانشاست كالس گرفته

های باالتر آموزانی كه در سال اول ابتدایی در كالس كم جمعیت حضور دارند در پایهمناسب است. همچنین دانش

كنند. البته نسبت قیت بیشتری كسب میموف یننسبت به سایرهای عادی و پرجمعیت قرار بگیرند،اگر در كالس

آموز به معلم را در آموز به معلم در كشورهای مختلف یكسان نیست. استانداردهای برتر جهانی نسبت دانشدانش

آموز به معلم در دوره ابتدایی در برخی از كشورها بدین ترتیب نفر اعالم كرده است. نسبت دانش 22مقطع ابتدایی 

( 7935)خبرگزاری رسانه معلم ،  22.7، ژاپن  21.7، انگلیس  73.7؛ فرانسه  78.7؛ آلمان  71.7كانادا  است:

.   

 

درصد پذیرش کودکان الزم التعلیم در دوره پیش ، دومین نشانگر دانش آموزی مورد توجه پژوهش حاضر 

در رشد و تربیت کودکان  دبستانی است.  براساس یافته های روان شناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان

نقش اساسی و تعیین کننده دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیری کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام 

.هم چنین تحوالت اقتصادی جوامع وحضور  شده و توانایی های آنان در جنبه های مختلف رشد شکوفا می شود

ی باعث شده است که منافع اقتصادی آموزش پیش دبستانی بیش از پیش بیشتر زنان در صحنه فعالیت های اقتصاد

بر همین اساس بسیاری از پژوهشگران و   . (Bianchi, 2000مورد توجه اقتصاددانان آموزش قرار گیرد)

بر  می ورزند.تاکید  یاران امر آموزش، بر آموزش ها و آموزش مهارت های پیش دبستانی و دبستانزسیاستگ

                                                 
9 Student-teacher ratio  
10 Percentage of pre-primary enrollment  
11 Gross (apparent) intake & actual ratio 
12 Non-state school students enrolment 
13 Enrolment in secondary vocational education 
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ساله در مراکز پیش دبستانی یک کشور بیشتر باشد ،  6تا  4شانگر هر چه میزان حضور کودکان اساس این ن

 نشاندهنده عملکرد بهتر نظام آموزشی و گستره وسیع تر پوشش تحصیلی است. 

 

آموزانی آمده است: این شاخص برای دوره تحصیلی معین از تقسیم تعداد دانش در تعریف پوشش تحصیلی ظاهری

اند و در سن متعارف همان دوره تحصیلی قرار دارند، بر تعداد جمعیت نام کرده ن دوره تحصیلی ثبتکه در آ

به  711التعلیم یا در سن متعارف همان دوره تحصیلی، منهای مردودین مشغول به تحصیل در آن، ضربدر الزم

پوشش تحصیلی  .نیز تجاوز کند 711آید که به دلیل وجود تکرار پایه و وقفه تحصیلی ممکن است از عدد دست می

نام  آموزان یک دوره تحصیلی که در آن دوره تحصیلی ثبتبرای دوره تحصیلی معین، از تقسیم تعداد دانش واقعی

اند و در سن متعارف و خاص همان دوره تحصیلی قرار دارند، بر تعداد جمعیت در سن متعارف همان دوره، کرده

خواهد بود.  711صد اشتغال به تحصیل واقعی همواره عددی کمتر یا مساوی آید. دربه دست می 711ضربدر 

دهد که چه درصدی از جمعیت در سن متعارف یک نشان می 711تفاضل درصد اشتغال به تحصیل واقعی از 

دوره تحصیلی از تحصیل در مدارس محرومند یا به دلیل داشتن سابقه تکرار پایه، وقفه تحصیلی یا جهش تحصیلی 

 .( 7931کنند )بشارت لو ، دوره دیگری تحصیل می در

 
 اسم 

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان را می توان نشانگر جدیدی در بین اشکال مرسوم 

نشانگرهای آموزشی دانست. این نشانگر مبین میزان حضور و مشارکت فعاالنه والدین در روند آموزش فرزندان 

در نتیجه هر چه نسبت . نقش بخش غیر دولتی یا خصوصی در حوزه آموزش وپرورش است  خود و هم چنین

در این مدارس بیشتر باشد به منزله کاهش هزینه های دولت یا تقسیم هزینه های دولتی بر  دانش آموز تحت پوشش

دانش آموزان مدارس  تعداد کمتر دانش آموز و افزایش سرانه آنان است. به همین دلیل هر چه در یک کشور تعداد

غیر دولتی به کل دانش آموزان بیشتر باشد ، مطلوبیت و عملکرد آن کشور نسبت به کشورهای دیگر بهتر خواهد 

( . یکي از عوامل و پارامترهاي عمده رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربیت Rizvi, 2016بود )

آموزش فني و حرفه اي یعني مرتبط کردن  .فني و حرفه اي است هاي نیروي انساني کارامد ازطریق ارائه آموزش

آموزش با دنیاي کار براي بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاري . عدم وجود ارتباط واقعی بین 

آموزش و نیازهاي اقتصادي وبازار کار در عمل باعث سلب فواید اقتصادی نظام آموزشی و هدر رفتن سرمایه 

. به همین هر چه میزان و تعداد دانش آموزان فعال در مدارس (Mouzakitis, 2010) شود جتماعی میگذاری ا

فنی و حرفه ای نسبت منطقعی و معقوالنه ای از کل دانش آموزان را تشکیل دهند می توان اذعان کرد که نظام 

 آموزشی در راستای رفع نیازهای بازار کار حرکت می کند. 

 

 

.  است  74نشانگر نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمانیک : دربردارنده  انسانی نشانگرهای منابع .2

بکارگیری و اموزش معلمان به صالحیت های ، موزشی کشور باید در استخدامآنظام  مدیران و تصمیم گیرندگان

                                                 
14 Percentage of qualified teachers 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1PyG8pfVAhWGKlAKHUtHCvcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fuis.unesco.org%2Fen%2Fglossary-term%2Fpercentage-qualified-teachers&usg=AFQjCNEH4CNdJo_58hQLzMx6xSMxGiEYmA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1PyG8pfVAhWGKlAKHUtHCvcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fuis.unesco.org%2Fen%2Fglossary-term%2Fpercentage-qualified-teachers&usg=AFQjCNEH4CNdJo_58hQLzMx6xSMxGiEYmA
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نشان داده اند که در  نمایند تا بتوانند نیروی انسانی شایسته پرورش دهند. پژوهش های بسیاری توجهآنان حرفه 

ایران بین وضعیت موجود توانمندي معلمان با وضعیت مطلوب آن تفاوت معناداري وجود دارد )عالی و امین 

(. یکی ازطریق افزایش صالحیت حرفه ای معلم افزایش 7935؛ خوش گفتار مقدم و خرازی ، 7981یزدی ، 

شدگان از بهبود نظامدار و پیوستٔه استخدام ساعات آموزش ضمن خدمت است.  آموزش ضمن خدمت عبارت است

کند. به این ترتیب هدف شان کمک می ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتاز نظر دانش، مهارت

از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای 

(. طبیعی است که در هر دو نشانگر هر چه به عدد  7338تواند باشد  )کاوو ، ت باالتر میدست یافتن به مقاما

شویم مبین وضعیت بهتر معلمان از منظر صالحیت های حرفه ای و حضور بیشتر در کالس  نزدیک تر می 711

 ضمن خدمت است.  های آموزش

 
  است. 75س به فناوری اطالعات وارتباطات: نشانگر نوع یا میزان دسترسی مدار نشانگرهای فضا وتجهیزات .3

های مختلف در نظر گرفت . برای پرهیز از تعبیر برای این نشانگر می توان مصادیق و نمونه های فراوانی در

پژوهش حاضر میزان دسترسی مدارس به فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دو خرده نشانگر تعداد دانش 

و میزان دسترسی دانش آموزان به اینترنت در مدرسه مورد توجه قرار می  آموز به هر یک دستگاه کامپیوتر

گیرد. این دو شاخص با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی بیشتر از سایر مظاهر فناوری اطالعات و ارتباطات 

صوص در فضای آموزشی مورد توجه بوده اند و سازمان های بین المللی تالش کرده اند آمار الزم را در این خ

فراهم سازند. ظهور پدیده شــگفت انگیز فن آوری اطالعات وارتباطات در دو دهه آخر قرن بیستم و توسعه آن در 

نظام رسمی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو باعث گسترش فرصت های یادگیری و دسترسی آســان به منابع 

آموزان زمانی از فرصت های  ( . بی شک دانشMeenakshi, 2013آموزشــی ویادگیری شــده اســت )

آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد که به فناوری های اطالعاتی دسترسی داشته باشند. با 

بررسی آمار و اطالعات موجود در میزان گسترش فناوری اطالعات در آموزش و پرورش کشورهای جهان در 

جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای تجهیز مدارس با می یابیم که در بسیاری از کشورهای دنیا از 

 . ( Kugemann, 2002) امكانات گوناگونی همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی وجود دارد

 

نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین ، 76دربردارنده چهار نشانگر سرانه دانش آموزی نشانگرهای مالی : .4

و سهم هزینه آموزش وپرورش  78سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی،  71ارکنان دولتمزایای سایرک

در كشورهاي  ًامروزه تأمین منابع مالي آموزش و پرورش در سراسر جهان خصوصا. 73از تولید ناخالص داخلی

                                                 
15

 ICT Use in Education 
16 Student per capita 
17 Teacher average salary  
18 Public spending on education 
19 The share of education expenditure on GDP 
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رشد سریع در حال توسعه با بحران جدي روبه رو است زیرا از یكسو افزایش تقاضا براي آموزش از طریق 

ر باسوادان و ـیشتـب ًبتاـد نسـدرآم، ودـدان خـراي فرزنـگرایش خانواده ها به فراهم كردن تحصیالت ب، جمعیت

از طرف دیگر ووقاجتماعي ـافراد با تحصیالت باال نسبت به سایر افراد جامعه و نیز تأكید بر برخورداري از حق

ربرد و استفاده آندر زندگي روزمره ومهمتراز رشد روزافزون فناوري اطالعات و كا، پدیده جهاني شدن

ه درنظامهاي آموزشي این معضل را حادتر نموده ـاختاري بودجـري سـالي و كسـابع مـدودیت منـمح اـهمهاینه

و اهمیت و جایگاه آموزشو پرورش در فرایند رشد و توسعه كشور  ( . با توجه به این مهمOECD, 2010است )

ابع ـرات منـد تغییـالي و رونـالي آموزش و پرورش بررسي تحول نشانگرهاي مو كسري منابع م و كمبود

ميتواند به عنوان ابزاري در فرایند بودجهریزي و عینی مالي ی براساس نشانگرهاآن الياختصاص یافته به ـم

ن بخش تصمیمگیرندگا ًاـالن و خصوصـزان كـهریـاران و برنامزت گـسیاستوجه تخصیص منابع به این بخش مورد 

 تخصیص و توزیع منابع مالي آموزش و پرورش قرار گیرد. ، تأمین

 

آموزی" یاد آموزان با عنوان نشانگر "هزینه سرانه دانشاز تقسیم کل بودجه آموزش و پرورش به جمعیت دانش

شود. گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نشان می دهد در کشورهایی که نرخ سرانه دانش می

زی و هم چنین حقوق معلم باالتر است ، میزان موفقیت فراگیران نیز در آزمون های بین المللی همچون تیمز و آمو

( . میزان و سطح حقوق و دستمزد معلمان یک مساله مهم برای نظام OECD, 2013پرلز بیشتر بوده است )

هزار نفر( و جامعه  311ت حدود آموزشی است. دلیل این اهمیت نقش و گستره نفوذ و حضور معلمان )با جمعی

آموز( است. این جایگاه باعث شده است که حقوق معلمان از دو منظر تطبیقی میلیون دانش 12مرتبط با آنان )حدود 

مورد توجه قرار گیرد : اول ، مقایسه آن با میانگین حقوق و دستمزد سایر کارکنان دولت ؛ و دوم مقایسه آن با 

لمان در سایر کشورها ) بویژه کشورهای منطقه خاورمیانه ( . نشانگر دیگر سهم بودجه میزان حقوق و دستمزد مع

ادل به ـي متعـهنگامي كه بحث آموزش و پرورش عمومي و دسترسآموزش وپرورش از بودجه عمومی است. 

موزش و زیرا تفاوت آ،عه توجه كردـش در توسـن بخـاه ایـش و جایگـباید به نق، فرصتهاي آموزشي طرح ميشود

 ,Rivera-Batiz) استتوسعه و موتور اني ـرمایه انسـساین نظام سازنده پرورش با دیگر بخشها این است كه 

كنند. صرف آموزش و پرورش ميآنان هایي است كه یافتگي كشورها، هزینههاي توسعه. یكي از شاخص( 2008

این سهم   گیرند. داخلي كشور در نظر مي ها سهمي را براي آموزش و پرورش از محل تولید ناخالصهمه دولت

یابد، درواقع یي كه در یك كشور به آموزش و پرورش اختصاص ميدر كشورهاي مختلف، یكسان نیست. سرمایه

شود. میانگین سهم آموزش و پرورش از مي دادهدهنده ارزشي است كه در آن كشور براي آموزش و پرورش نشان

  .درصد است5اي جهان، حدود تولید ناخالص داخلي در كشوره

 

نرخ فارغ التحصیلی دانش ،  21نرخ ارتقاء دانش آموزان : دربردارنده پنج نشانگر نشانگرهای برون دادی .5

و نرخ باسوادی گروه های  29نرخ ترک تحصیل دانش آموزان،  22نرخ تکرار پایه های دانش آموزان،  27آموزان

                                                 
20Student promotion rate  
21Promotion rate  
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براورد تعداددانش آموزان ، استفاده ازالگوی جریان دانش  یکی از شیوه های متداول برای. می گردد 24سنی

وارد پایه اول  آموزی است؛یعنی وقتی دریک مبدأ زمانی معین ودر یک منطقه آموزشی خاص ،تعدادی دانش آموز

ابتدایی می شوند،برنامه ریزان آموزشی، گذرتحصیلی آنان را دنبال می کنند. نسبت دانش آموزی که در یک رشته 

ی در یک سال تحصیلی معین ثبت نام کرده و در سال تحصیلی بعدی در همان رشته به تحصیل ادامه می تحصیل

باشد؛ بدین معنی که نرخ باالی ارتقاء نشاندهنده  ٪711نرخ باید این آل،  دهند مبین نرخ ارتقاء است. در حالت ایده

ا با یکدیگر مقایسه می کنیم نرخ ارتقاء نشان بازده داخلی نظام آموزشی است. وقتی ما پایه های مختلف تحصیلی ر

می دهد که نقطه ضعف اساسی در کدام پایه وجود دارد. در بعضی از کشورها بعضا مکانیزم ارتقاء خودکار با 

. لذا در تفسیر این نشانگر (UNESCO, 2017) شود هدف افزایش بازده داخلی توسط مقامات آموزشی تعیین می

های مختلف را بایکدیگر مقایسه می کنیم ، باید دقت بسیار صورت کشورهای آموزشی  به ویژه زمانی که نظام

های برون دادی است که هم دست اندرکاران و هم بطور همزمان رخ تکرار پایه نیز یکی از نشانگرنپذیرد. 

طبیقی اکیدا و فراگیر واطرافیان وی ) بویژه والدین ( را دچار آسیب های رفتاری و اجتماعی می سازد. پژوهش ت

کشور جهان به مقایسه دانش آموزان با و بدون تکرار پایه ازلحاظ گرایش به تحصیل  91( در 2174)  25گارسیا

پرداخته است. یافته ها نشان می دهد در اکثر کشورهای مورد مطالعه ، دانش آموزانی که تجربه تکرار پایه 

. هم چنین تکرار پایه بر نوع از خود نشان می دهند تحصیلی ندارند ، گرایش مثبت تری به تحصیل و مدرسه 

یکی دیگر از نشانگر رفتار و مهارت های کالسی دانش آموزانی که تکرار پایه داشته اند ،اثر منفی می گذارد.  

های مهم نرخ ترک تحصیل است که بویژه در کشورهای در حال رشد دربردارنده آثار متعدد اقتصادی و اجتماعی 

( نشان می دهد که مشکالت مالی، عدم تمایل والدین، 2175)  26اخیر لطیف ، چودهری و همایون است. پژوهش

ها  فقدان امکانات اساسی، کیفیت نامطلوب آموزش و پرورش، محیط و ساختمان نامطلوب مدرسه ، شلوغی کالس

برای دختران علل اصلی  ، عدم تجانس بین زبان معلم با زبان مادری کودک، بی توجهی معلمان و مشکالت امنیتی

 افت تحصیلی در کشورهای مختلف است.

 

 

) ارزش توسعه انسانی  و رتبه توسعه انسانی (   21: دربردارنده چهار شاخص کلی توسعه انسانینشانگرهای کیفی .6

شاخص توسعه انسانی، است.  23و شیوه انتخاب مدیر مدارس 28عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی، 

، سواد، چگونگی و سطح آموزش و به شکل کلی، میزان استانداردهای امید به زندگی ری نسبی برای سنجشمعیا

ویژه رفاه در میان  وسعه انسانی با استفاده از سنجش میزان رفاه بهزندگی در جوامع بشری است. شاخص ت

                                                                                                                                                             
22 Grade Repetition Rate 
23 Dropout Rate  
24 Literacy Rate of Age Groups 
25 Ikeda and García 
26 Latif, Choudhary, and Hammayun 
27 Human Development Index 
28 Student Performance in International Exams 
29 School Administrator Selection 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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تأثیر  و یافتگی کشورهاتوان برای سنجش توسعهگردد. از این آمارها میکودکان و افراد با سنین پایین برآورد می

 اقتصاددان توسط یکرای نخستین بار های اقتصادی بر استانداردهای زندگی استفاده کرد. این برآورد بسیاست

طبیعی است که هرچه سطح سواد ابداع شد.  آمارتیاسن به نام هندی و اقتصاددانی محبوب الحق به نام  پاکستانی 

کشور نمایش می دهد. بر این اساس شاید بتوان سطح  باالتر باشد شاخص توسعه انسانی وضعیت بهتری را از

را بنیان و نقطه شروع برای تحلیل سایر نشانگرهای اجتماعی / اقتصادی دانست. نشانگر کیفی دیگری که  سواد

در مطالعه حاضر مورد توجه است عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی است.در رابطه با این نشانگر 

آزمون های بین المللی چندان زیاد نیست و لذا اول ، قدمت و سابقه برگزاری :  بیان و اشاره به چند نکته الزم است

بسیاری از کشورها به علل گوناگون در آن شرکت نکرده اند. دوم ، این نشانگر به تنهایی نمی تواند آیینه تمام 

از عملکرد نظام آموزشی باشد ، چرا که تاثیر عوامل خارج از نظام آموزشی را بر رفتار فراگیران در  ئینما

آزمون نمی تواند کنترل نماید. سوم ، معیارها و نشانگر های دیگری نیز وجود دارد که در سطح زمان برگزاری 

بین المللی به ارزیابی عملکرد می پردازند و تصویر متفاوتی از نتایج آزمون هایی همچون تیمز و پرلز ارائه می 

هانی اقتصاد تهیه می شود در گزارش رقابت جهانی که توسط کارشناسان برجسته نشست ج، دهند. برای مثال 

براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کشور ، مقام ایران را  741خود و در ارزیابی  2176گزارش سال 

و در کیفیت  96، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم 43، در کیفیت کلی آموزش عالی  61کیفیت آموزش ابتدایی 

، دسترسی فراگیران به 723ایران با توجه به میزان آموزش کارکنان  اعالم کرده است . رتبه 37مدیریت مدرسه 

( . این همه در حالی Schwab, 2015می باشد ) 16و وجود خدمات آموزشی  تخصصی 721اینترنت در مدارس 

تاکنون در آزمون های بین المللی همچون تیمز وپرلز چندان  2111است که عملکرد دانش آموزان ایرانی از سال 

ان نبوده و در رده پایین قرار دارد. لذا در تعبیر و تفسیر ارزیابی های بین المللی باید جانب احتیاط را نگه درخش

داشت. سومین نشانگر کیفی مورد بررسی در پژوهش حاضر شیوه انتخاب مدیر مدارس در کشورهای منتخب 

ران نظام های آموزشی پوشیده نیست است. در حالی که جایگاه و نقش مدیریت و رهبری آموزشی بر دست اندرکا

و به همین علت طرح ها و برنامه های مختلفی برای بهبود و ارتقاء کیفیت آن در کشورهای مختلف اجرا می گردد 

خصوص و در گستره وسیع جغرافیایی صورت نگرفته است یا مطالعات موجود  ، مطالعات تطبیقی چندانی در این

 سیاست گذارانبررسی این نشانگر از دو جهت به ، رکز شده اند. به هر حال بیشتر بر نحوه عملکرد آنان متم

آموزشی یاری می رساند : اول درک و اگاهی از ویژگی های مدیریت و رهبری اثربخش در کشورهای دیگر و 

 ( .  Anderson and Mundy, 2015دوم توسعه حرفه ای و موثر مدیران و رهبران آموزشی )

 

 

 

 

 

 

 

 هش پژو پیشینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D9%86
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های مورد مطالعه داده شد ، در این بخش به تفکیک به ی که در بخش قبلی در خصوص نشانگربا عنایت به توضیح مختصر

یافته های تعدادی از پژوهش ها که در ایران و دیگر کشورها توسط محققان ، پایگاه های تخصصی ، تارنمای سازمان های 

تهیه و منتشر شده اند ،اشاره می  پژوهشی  –علمی نشریات و رتباط جمعی ، گزارش های دولتی ، رسانه های ا ،بین المللی

 گردد: 

 

 الف ( پژوهش های داخلی 

 
، پن، ژانسهافرن، نگلستای اهارتربیت معلم کشوم سی نظادربرنامه و مقایسه شناسایی خود به هش وپژ( در 7989شعبانی ) 

ئه ر ارابه منظور كوذمی هارسی كشودرعناصر برنامه ی تهاوتفاو هش شباهتها وین پژان پرداخت. در ایری و امالز

ن نشامهم ترین یافته ها ست. ده امقایسه شو سی ربران یراتربیت معلم م سی نظادربرنامه د بهبوای بردی برركا هایدپیشنها

رد موی هاركشور م دین نظااختصاصی دف العمر هدام امای گیردیاو صلی دف اتربیت معلم هم كیفیت بخشی به نظا : كهداد 

ط تبااری اربرقر، سی دربرنامه ازن در تو، عملری و تئوی تلفیقی هادهبردف راین هاستیابی به ر دست. به منظوامطالعه 

پیش ی ش هازموط بین آتبااری اربرقر ،تربیت معلمی هاداردستاناین دوتدارس، مو نشگاهها داتربیت معلم با م نظابین مستمر 

معلم مورد توجه دست اندرکاران در کشورهای مورد تربیت ده كننی اداره هادنها بیناهنگی همد یجاو امت دضمن خو 

انگلستان،  كشورهای در معلم درسی تربیت برنامه بررسی تطبیقی نظام ( در 7981نژاد و ذكاوتی )  مالییمطالعه است. 

سواد  آموزش شامل درسی خدمت برنامه ش ازپی معلم تربیت بخش در ایران دریافتند که در مالزی و ژاپن، فرانسه، مالزی

سه واحد(  ) و انفورماتیك كامپیوتر مبانی درس گذراندن كاردانی های دوره برخی از ایران در در  .است فناوری اطالعات

كشور انگلستان،  سه  .نگذرانده باشند را درس دبیرستان این دوره كه در است الزامی كسانی برای نیاز پیش عنوان به

 را مشخص کرده اند.  معلم تربیت درسی در برنامه فناوری اطالعات كاربرد برای ای های حرفه صالحیت ژاپن و نسهفرا

 

کشور را از منظر عوامل و متغیر  75( در پژوهش ساختار نظام قدرت منطقه ای در خاورمیانه ،  7988افشردی و مدنی ) 

فوكس نشان داد که در عامل اجتماعی و برحسب  مدل براساس پژوهش این هاي های متعدد مورد مقایسه قرار دادند. یافته

 درصد ایدز، به ابتال نرخ نرخ باسوادي، تولد، بدو در میر و مرگنرخ  زندگي، به امید جمعیت، متغیرهایی همچون تعداد

ترکیه ، ایران و مورد مطالعه به ترتیب مصر ،  هاینژادي از بین کشور و قومي نسبت دیني و نسبت فقر، زیرخط افراد

بررسی کارآیی ( تحت عنوان  7988عربستان دارای بیشترین امتیاز بوده اند. نتایج تحقیق صباغ کرمانی و همکاران ) 

نشان می دهد ایران در  (DEAده ها )کشورهای اسالمی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی دا

درصد کارایی دارد که در مقایسه با سایر کشورهای اسالمی از کارایی  28درصد و در نظام آموزش 97نظام بهداشتی 

 2115مطلوبی برخوردار نیست. هم چنین نتایج مقایسه کارایی نشان می دهد که سیستم بهداشتی غالب کشورها در سال 

( 7988با کاهش مواجه ولی در بخش آموزش روند مناسبی را طی نموده اند. فاطمی امین و فوالدیان ) 2111نسبت به سال 

در پاسخ به سؤاالتی همچون آیا نوع نظام آموزشی بر سطوح سه گانه توسعه در کشورهای جهان تأثیرگذار است؛ آیا سطوح 

ی دارد و آیا کیفیت نوع نظام آموزشی بر بازدهی سه گانه توسعه بر بازدهی آموزشی در کشورهای جهان تأثیر معنادار

http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
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ا تحلیل بین کشوری كه در آن از داده هاي ثانویه بآموزشی کشورهای جهان تأثیرگذار است،  بر اساس روش تطبیقی کمی 

 ، توسعه سیاسی با21/1، استفاده شده است دریافتند که توسعه اقتصادی با 7333-2114كشور جهان، در بین سال های  11

به طور مستقل متغیر وابسته )بازدهی آموزشی( را تبیین می کنند. همچنین نوع نظام  23/1و توسعه اجتماعی با  74/1

از طریق سطوح سه گانه توسعه بر بازدهی آموزشی تأثیر معناداری دارد. در پاسخ به سؤال سوم ذکر این  98/1آموزشی با 

لف )نظام متمرکز، نظام نیمه متمرکز و نظام غیرمتمرکز( تأثیر متفاوتی مطلب حائز اهمیت است که نظام های آموزشی مخت

بر بازدهی آموزشی دارند. کشورهایی که دارای نظام های آموزشی نیمه متمرکز و غیرمتمرکز می باشند، از لحاظ میزان 

رای نظام متمرکز آموزشی بازدهی آموزشی در سطح باالتری قرار گرفته اند، این در حالی است که بیشتر کشورهایی که دا

 .هستند، از بازده آموزشی پایین تری برخوردار می باشند

 

( در بررسی تطبیقی آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای آلمان و ایران دریافتند که   7983ثابت نژاد و همکاران ) 

ن شتن قانورا دا آنالیل موفقیت ان دمي توو ست ردار ابرخو منسجمر یك ساختان ازلمار آكشواي حرفه وفني زش موم آنظا

شیابي ه ارزنحون ، و مجریان و یط مربیااشرزان، موآریط كااشر، كلیه مسئولیت ها درآن كه اي حرفه وفني ي هازش موآ

د یك نهاوجود  اي وصالحیت حرفه  چارچوبه ای برای تعییندن بودارا و هم چنین سته اشدن بیاف شفارت پایاني به صو

( در تحقیق خود به بررسی و ارزیابی  7931اي دانست. مولی نژاد  و علیزاده ) حرفه وفني ي هازشموآر مار درازسیاستگ

نظام علم و فناوری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه )کشورهای آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، قفقاز، 

 آمده بازگوی آن است کهدستداخته اند . نتایج بهنظران پرخاورمیانه و کشورهای همسایه( از دیدگاه متخصصان و صاحب

داری دانش وجود دارد، نیاز به هایی که برای حمایت از کسب، اشتراک، توسعه و نگهنظام علم و فناوری کشور در فعالیت

آمریکا  ( جایگاه معلم در ایران و کشورهای پیشرو7935گذاری و توجه بیشتری دارد. غالمی ، صفری و یعقوبی ) سرمایه

، چین ، کره جنوبی ، فنالند و انگلستان را از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار داده اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان 

و  میرشاه جعفري  ؛ جعفري هرندي می دهد که در کشورهای مورد مطالعه معلم از جایگاه نسبتا باالیی برخوردار است . 

( به بررسي عنصر محتوا در برنامه درسي آموزش علوم ایران و چند کشور جهان پرداخته اند. نتایج به  7983لیاقتدار ) 

را بین محتوي آموزش علوم در بین کشورهاي مورد مطالعه و ایران نشان مي دهد. دست آمده شباهت هاي قابل مالحظه اي 

این شباهت ها بیشتر در اسناد مکتوب برنامه درسي یا برنامه درسي قصد شده مي باشد. در عین حال، فاصله قابل مالحظه 

شاید بتوان آن را ناشي از اجراي اي بین آموزش علوم ایران با کشورهاي مورد مطالعه وجود دارد که جاي تامل دارد و 

یافته دیگر تحقیق مبین  .برنامه درسي دانست که در برنامه درسي کسب شده توسط دانش آموزان خود را نشان مي دهد

و   فاصله زیاد عملکرد دانش آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی علوم نسبت به فراگیران سایر کشورها است. امراله

 کره معلم کشورانگلستان، تربیت درسی های برنامه ارزیابی نظام وضعیت و مقایسه تحلیل به توجه با(  7939حکیم زاده ) 

 بین تفاوت اساسی و معنادار اختالف که نموده اند گیری نتیجه موجود چنین شباهتهای و تفاوتها بررسی و ایران و جنوبی

 برنامه درسی، اهداف ارزیابی حوزه های در کره جنوبی و لستانکشور انگ دو و ایران برنامه درسی کیفیت ارزیابی نظام

 .وجود دارد یاددهی فرایند و درسی محتوا برنامه های

 

 ب( پژوهش های خارجی 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=43030
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به یافته های تعدادی از تحقیقات در اشاره ای اجمالی  با توجه به نشانگرهای مورد مطالعه در این بخش تالش می گردد

شود. نخستین نشانگر میالدی (  2111-2171قه خاورمیانه در طی دو دهه اخیر ) بازه زمانی کشورهای پیشرفته و منط

 2113در طی سال های  OECDمورد توجه نسبت شاگرد به معلم است. میانگین تعداد فراگیر به معلم در کشورهای عضو 

بر انفر دانش آموز در بر 71روسیه و در لوکزامبورگ و   23نفر بود در حالی که در شیلی و چین  27میالدی  2111 –

گزارش یونسکو در خصوص وضع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی در ( . OECD, 2011هر یک معلم وجود داشت )

ساله هستند. در سال   9-5دارای نظام آموزش پیش دبستانی برای کودکان   آنانکشورهای عربی نشان می دهد که اکثر 

به  7333عرب ثبت نام کرده اند که نسبت به سال  کشورهایدر دوره پیش دبستانی در میلیون کودک  9.3بیش از  2171

درصد دانش آموزان ، دختر هستند. البته تفاوت های  41. از این تعداد به طور متوسط یافته استدرصد افزایش  62میزان 

ده هاي آنها وجود دارد، نرخ پوشش كشورهایي كه دا بینمنطقه ای زیادی در پوشش آموزش پیش دبستانی وجود دارد. در 

درصد  71درصد و در  سوریه، عراق، جیبوتی و یمن زیر  51ظاهری در كویت ،لبنان، الجزایر، مراکش و قطر باالتر از 

 ( . UNESCO, 2012است )

 

ام کرده در دوره ابتدایی ثبت ن 2171میلیون کودک در سال  42هم چنین بر اساس همین گزارش در کشورهای عربی حدود 

میلیون دانش آموز بیشتر(. سهم دختران در  1درصد افزایش یافته است ) تقریبا   73به میزان  7333اند که نسبت به سال 

ثبت نام کرده  ارسدرصد کودکان واجد شرائط در مد 88برای مجموع کشورهای منطقه است. در مجموع  ٪41کل ثبت نام 

های معیارجزایر، مصر، کویت، مراکش، عمان، قطر، تونس و سوریه به بودند. بسیاری از کشورهای عرب همچون ال

کشورهایی همچون جیبوتی، موریتانی و یمن، در جهانی مورد قبول " آموزش برای همه" نزدیک شده اند ؛ در حالی که 

 (. UNESCO, 2012نظام آموزشی با چالش های جدی روبرو است )

 

یرد نسبت دانش آموزان فنی و حرفه ای به کل دانش آموزان است. پژوهش بانک نشانگر دیگر که باید مورد توجه قرار گ

جهانی و بنیاد کارآموزی اروپا نشان می دهد که در منطقه خاورمیانه تعداد زیادی از فراگیران که توانایی اتمام دوره ابتدایی 

جبار انتخاب می کنند. به همین علت رشته را به سختی دارند با ورود به دوره متوسطه رشته های فنی و حرفه ای را به ا

های فنی و حرفه ای همچون دوره ای طالئی برای تداوم تحصیل در نظر گرفته نشده و در نتیجه فرصت های محدودی 

برای دسترسی به تحصیالت عالیه برای فارغ التحصیالن این رشته ها وجود دارد. هم چنین کیفیت پایین این دوره باعث 

. ازسوی دیگر نظام شده استالدین و فراگیران برای انتخاب و ورود به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کاهش اقبال و

ان جای کاهش آن از طریق پذیرش فرزندآموزش فنی و حرفه ای مبدل به ابزاری برای تشدید فاصله اقتصادی / اجتماعی به 

 (.  World Bank , 2005فقرا و ارائه آموزش با کیفیت پایین به آنان می شود )

 

نسبت دانش آموزان مدارس خصوصی به کل دانش آموزان یکی از نشانگرهایی است که در سال های اخیر ومتاثر از روند 

و برنامه ریزان آموزشی دنیا قرار گرفته است. فقدان کارایی نظام  سیاست گذارانمورد توجه ، خصوصی سازی آموزش 

بعضی از کشورهای در حال توسعه به مدارس خصوصی ارزان قیمت شده است. دولتی باعث گرایش مسئوالن و مردم در 
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سال گذشته در بسیاری از  75برای مثال گزارش اخیر یونسکو نشان می دهد که مدارس خصوصی ارزان قیمت در 

کنیا( و آمریکای کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان توسعه یافته است: در آسیا )هند، پاکستان(، آفریقا )نیجریه، غنا، 

 ,Pedróالتین )کلمبیا، شیلی(. هم چنین اخیرا شاهد تاسیس آنها در ماالوی، آفریقای جنوبی، تانزانیا و اوگاندا بوده ایم )

Leroux, & Watanabe, 2015 ). 

 

م چنین یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت وعملکرد نظام های آموزشی وضعیت معلم از لحاظ شرائط علمی و حرفه ای و ه

میزان آموزش های قبل و حین خدمت است. قبل از هر چیز کمبود معلم یکی از بحران های پیش روی نظام های آموزشی 

گزارش " مرکز عرب برای پژوهش و مطالعه سیاست ها" نشان می دهد برای  در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا است.

هزار  279باید  2175ی ، کشورهای عربی منطقه مذکور تا سال میالد 2191تحقق هدف " آموزش برای همه " تا سال 

هزار معلم جدید  454باید  2191هزارنفر و باالخره تا سال  933باید  2125هزار نفر ، تا  945بیش از  2121نفر ،تا 

یت دانش آموزان (. آشکار است که استخدام افراد واجد شرایط معلمی تاثیر مثبتی بر موفقDemirjian, 2015استخدام کنند )

خواهد گذاشت. هم چنین مطالعات مختلف نشان می دهد که معلمان دارای مدارک تحصیلی مرتبط با موضوع تدریس خود 

در مقایسه با افرادی که فاقد تخصص ومهارت در موضوع تدریس هستند، امتیازات باالتری را کسب می کنند. علیرغم 

دمت معلمان در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا چندان مطلوب به نظر ، وضعیت آموزش ضمن خ موضوعآگاهی از این 

( وضعیت زنان معلم را در این منطقه مورد 2111) 91عبدو-نمی رسد. برای مثال در نخستین سال هزاره جدید عایش

و عدم  در آن تدریس می نماید آموزش های ضمن خدمت ناکارا ، مقطع تحصیلی که معلمبررسی قرار داد. او دریافت 

آزمائی و سنجش صالحیت معلمان زن باعث باعث توقف رشد حرفه ای آنان در کشورهای منطقه شده است. عالوه بر باز

این، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی باعث تشدیداختالفات جنسیتی بین دوگروه معلمان زن و مرد شده است. به همین 

ر برابر معلمان مرد هستیم اگرچه این وضعیت در مورد همه کشورهای دلیل ما شاهد نابرابری تعداد کمتر معلمان زن د

 منطقه و همه سطوح تحصیلی صادق نیست. 

  

از تولید ناخالص ملی و سهم نظام  هایی همچون سهم آموزشهمیت نشانگر مالی با خرده نشانگرهای حائز ایکی از نشانگر

ونشان می دهد در کشورهای عربی سرمایه گذاری در آموزشی از هزینه های بخش عمومی است. گزارش اخیر یونسک

 78.7درصد از تولید ناخالص ملی و  4.8، کشورهای عربی 2177بخش آموزش و پرورش منطقه بیشتر شود. در سال 

درصد از  6درصد از کل هزینه های دولتی خود را صرف آموزش و پرورش کردند. اکنون انتظار می رود که این رقم به 

( . یکی دیگر از نشانگرهای مالی Demirjian, 2015درصد کل هزینه های عمومی برسد ) 21ص ملی و تولید ناخال

میانگین حقوق و دستمزد معلمان است. در حالی که به استثنای چند کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس بقیه کشورهای 

، معلمان در سوئیس باالترین OECDضو عکشور 91از  خاورمیانه حقوق و دستمزد متعادلی به معلمان خود نمی پردازند

دالر ( که این میزان باالتر از میانگین حقوق در این کشور  68111حقوق ساالنه را به دست می آورند ) به طور متوسط 

دالراست. بعد ازسوئیس هلند، آلمان و بلژیک باالترین حقوق را به معلمان پرداخت می نمایند. در انگلستان  51111یعنی 

                                                 
30 Ayyash-Abdo 



33 

 

را در  79دالر است و بدین علت انگلیس رتبه  44111دالر ( کمتر از میانگین ساالنه حقوق یعنی   41111علم ) حقوق م

هزار دالر  25و در یونان   99بین کشورهای عضو به خود اختصاص داده است . میانگین حقوق ساالنه معلمان در فرانسه  

 ( . Marsh , 2014است ) 

 

های برون دادی از قبیل نرخ ارتقا و فارغ التحصیلی دانش نشانگرباید مورد توجه قرار گیرند  ها کهگروه دیگری از نشانگر

یونیسف و یونسکو در  آموزان ، نرخ تکرار پایه و ترک تحصیل و نرخ باسوادی گروه های سنی است. گزارش مشترک

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  های برون دادی و بویژه ترک تحصیل موید آن است که در دهه گذشته،مورد نشانگر

منابع قابل توجه اقتصادی و سرمایه سیاسی فراوانی را برای آوردن کودکان بیشتر به کالس درس صرف کرده اند که 

 4.9بیشترین اثر آن کاهش کودکان خارج از مدرسه بوده است. اما در سال های اخیر پیشرفت متوقف شده است به نحوی که 

میلیون نوجوان در سن دوره راهنمایی هنوز در مدرسه حضور ندارند. این بچه  2.3سنین دوره ابتدایی و  میلیون کودک در

به طور کلی، آنها فقیرترین کودکان و عمدتا دخترانی هستند که در مناطق روستایی زندگی می کنند یا  .ها چه کسانی هستند

 متعلق به گروه های اقلیت می باشند. 

 

در این مناسبی که تاکنون از کشورهای منطقه خاورمیانه در نشانگرهای مختلف آموزشی ارائه گردید علیرغم تصویر نا

سخن را با نشانگر سطح سواد که چهره مطلوب تری از عملکرد نظام های آموزشی این کشورها نشان می بخش از پژوهش 

درصد کسانی که بیش  41شورهای عربی منطقه یونسکو تخمین زد که در ک 2118دهد ، به پایان می بریم. اگرچه در سال 

نتایج آموزشی ،  ( ولی در کلMagin, S. 2012هنوز بی سوادند ) –میلیون نفر  11نزدیک به  -سال سن دارند  75از 

رسید. هم چنین  7331درصد در سال  38به  7365درصد در سال  67بهبود یافته است. نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی از 

گام های بزرگی در راه توسعه و گسترش آموزش و پرورش برداشته (  MENA منا ) نشان می دهد که منطقه گزارش نجد

 است : 

 

 دستیابی تقریبا کامل برابری جنسیتی برای آموزش ابتدایی● 

 افزایش قابل توجه ثبت نام در مدارس منطقه در طول دهه گذشته ● 

 تران و پسران در اکثر کشورهای منطقهدستیابی به آموزش ابتدایی همگانی برای دخ● 

 2171در سال  ٪18به  7331در  ٪53سال به باال( از  75افزایش سطح سواد بزرگساالن )● 

درصد تولید ناخالص  5.9افزایش تعهدات مالی دولت: میانگین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در سراسر منطقه ● 

 (. Najd, 2016داخلی است )

 
ها ازبعد کیفیت به ارزیابی عملکرد نظام آموزشی یگر نشانگرنی تحقیق حاضر با تفاوتی اساسی با دسه نشانگر پایا

( اولین گزارش توسعه انسانی با یک مفهوم ساده آغاز  7331کشورهای مورد مطالعه توجه دارد. قریب به سه دهه قبل )

انسانی تا بررفاه مادی صرف. هدف گزارش توسعه تمرکز اصلی بر غنای زندگی  -شد: پیشرفت یعنی افزایش انتخاب مردم 

انسانی نشان دادن این موضوع اساسی است که رشد و توسعه متضمن پیشرفت در ابعاد گوناگون حیات آدمی است. به همین 

دلیل سازمان ملل در بررسی نشانگر توسعه انسانی از تاکید بر تولید ناخالص ملی پرهیز و ابعادی همچون نرخ سالمتی، 

طح سواد ، نرخ امید به زندگی و نفوذ اینترنت را نیز مدنظر قرار داده است . پژوهش های موجود مبین آن است که منطقه س
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از یک سو منطقه دارای کشورهایی  خاورمیانه از منظر نشانگر توسعه انسانی دچار گونه گونی و اختالف بسیار است.

ی اسفبار روبرویند و ازسوی دیگر کشورهایی همچون قطر و امارات که همچون افغانستان و یمن است که امروزه با وضعیت

(، در مقایسه با سایر MENAمقام بسیار باالیی کسب کرده اند. در دهه های گذشته، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )

ن توسعه انسانی باال مناطق جهان )به جز کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا( دارای کمترین میزان رشد بوده است. فقدا

 & Pinar,  Stengosعمدتا به دلیل وابستگی اکثریت کشورهای عضو به نفت و ضعف نسبی کیفیت حکومت می باشد )

Yazgan, 2013 نشانگر کیفی دیگر که در واقع بنیانی کمی دارد عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی. )

فقیت دانش آموزان را در دو درس ریاضیات و علوم پایه های چهارم و هشتم در همچون تیمز و پرلز است. آزمون تیمز مو

کشورهای مورد بعضی از مورد سنجش قرار داده است. نتایج  2175تا سال 7335فاصله زمانی چهار ساله و از سال 

 در بخش بعد بیان می گردد.  که در این آزمون ها شرکت کرده اند،مطالعه 

 

مورد استفاده در تحقیق ) روش چهار مرحله ای بردی (، در قسمت بعد نخستین مرحله آن یعنی مرحله با عنایت به رویکرد 

توصیف برای هر کشور با عنایت به اهداف تحقیق ) فصل اول ( و نشانگر های منتخب ارائه می گردد. توصیف فقط شامل 

تند مرتبط با هر نشانگر ازطریق جستجو و شرح موجزی از ویژگی های عمومی هر کشور و ارائه ارقام و آمارهای مس

 ایرانکسب داده ها از پایگاه های اطالعاتی بین المللی و ملی است. نخستین کشور مورد مطالعه پاکستان و آخرین کشور 

 انتخاب جغرافیایی از منتهی الیه شرق ایران )، های همسایه منطق حاکم بر اولویت ارائه مطالب خواهد بود. در مورد کشور

پاکستان ( به منتهی الیه جنوب ) عمان ( می باشد. سپس وضعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته و ارائه می گردد. از این 

نحوه ارائه مطالب در سه مرحله همجواری ، تفسیر و مقایسه لزوما پیروی  نمی گردد و ممکن است بسته به موضوع در 

تی رخ دهد. هم چنین باید اشاره نمود با توجه به استراتژی انتخاب نمونه نحوه ارائه اطالعات مربوط به هر کشور تغییرا

 جداگانهرویکرد بردی  سه مرحله پایانیمورد مطالعه ) به فصل سوم مراجعه شود ( ، اطالعات کشورها ممکن است در هر 

در مرحله انگر در هر کشور ، یا به صورت گروه بندی ارائه شود. نکته پایانی اینکه بعد از ارائه و توصیف وضعیت هر نش

نشانگر جزئی ) فرعی ( در اختیار  22نشانگر کلی ) اصلی ( و  6یک جدول کلی ارائه و داده های مرتبط با همجواری 

های آموزشی در ذهن شکل گیرد. آخرین نکته اینکه رد تا شمائی کلی از وضعیت نشانگرخوانندگان محترم قرار می گی

که داده های آن قابلیت استناد علمی را  شوداستفاده برای تعیین و ضعیت هر نشانگر ن از منابعی حتی االمکا می گرددتالش 

 باشد.    جهانی داشته و مورد تایید مجامع رسمی کشور مورد مطالعه یا مراکز علمی 
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 اول : مرحله توصیف

 پاکستان  -1

 

 

 اطالعات عمومی اول ( 

 

جمعیت جهان کشور پر ششمین پاکستان مقام نفر دارد.  731772111، جمعیتی حدود2171پاکستان بر اساس آمار تخمینی 

درصد ، نرخ امید  4/2. نرخ رشد طبیعی جمعیت حدود به خود اختصاص داده است را )بیشتر از روسیه و کمتر از برزیل( 

 921نرخ مرگ و میر مادران  سال ، 74درصد جمعیت زیر  47، بیش از  68/2سال ، نرخ زاد و ولد  1/61به زندگی  

( . اردو زبان مشترک و Worldometers, 2017درصد می باشد ) 61ونرخ سواد درصد  41، نرخ شهرنشینی  7111در 

ها به گروه قومی هندوآریایی تعلق داشته وبیشتر جمعیت آن مسلمان انگلیسی زبان رسمی کشور است. اکثریت پاکستانی

با نرخ رشد اقتصادی  ی، پاکستان جمهوری اسالمی فدرال و به عنوان کشوری در حال توسعههستند . از لحاظ ساختار سیاس

ناخالص  رشد تولیدمیلیارد دالر و  284حدود 2016. تولید ناخالص داخلی در سال ، شناخته می شودبهتر از میانگین جهانی 

 7روپیه معادل   715(. واحد پول روپیه و  CIA, 2017دالر امریکا بود ) 7428و سرانه تولید ناخالص داخلی  1/4داخلی 

 دالر امریکا است .
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 دوم ( نشانگرهای آموزشی 

 

 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

میلیون و جمعیت دانش آموزی کشور پاکستان  1,535,461 به میزان ، 2179 – 2174تعداد معلمان در طی سال 

( . نسبت دانش آموز به معلم طبق آخرین آمار موجود بانک Aftab, 2015)  ثبت شده استمیلیون نفر  41,018,384

معدود ( . جالب اینکه پاکستان جزو یکی از  Globaleconomy, 2017نفر فراگیر در برابر یک معلم است ) 41جهانی، 

چگاه جمعیت فراگیر روندی صعودی داشته و هیتعداد تاکنون در برابر هر یک معلم ،  7341است که از سال ی کشورهای

 این نسبت کاهش نیافته است. 

 
 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

آموزش و پرورش پیش دبستانی تا سن پنج  سالگی بیشتر در مهدکودک ها و مدارس توسط بخش خصوصی و بعضی از 

مدارس می شود. البته در سال های اخیر آموزش کودک در منزل به طور فزاینده ای به  رائهآنها توسط مدارس مسیحی ا

انتقال یافته است. ثبت نام در دوره پیش دبستانی طبق آمار رسمی  –بویژه در مناطق شهری که والدین کار می کنند  -ابتدایی 

( . با این وجود به نظر می رسد Trading Economics1, 2015گزارش شده است ) 2175در سال  ٪12.92در پاکستان 

، نرخ خالص ثبت نام  دوره پیش دبستانی را  2175نزدیک تر است که برای سال آمار اعالم شده توسط یونسکو به واقعیت 

برابر  2175ساله( در سال  9 - 5( . ثبت نام پیش دبستانی ) گروه سنی Unesco1 , 2015درصد اعالم کرده است )  51

سال  9 - 5کودکان  ٪69 گزارش جدید تر مبین آن است که .می باشد  2174درصد در سال  93درصد در مقایسه با  91با 

 ( . ASER, 2016در حال حاضر در هیچ برنامه یا آموزش دوران کودکی ثبت نام نشده اند )

 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی .3

 

اگرچه در سال های اخیر نرخ پوشش تحصیلی ظاهری در پاکستان در دوره ابتدایی به طور قابل مالحظه ای نوسان داشته 

 , World Bankبود ) 2175درصد در سال  88/712نرخ برای دختران این بانک جهانی ،  س آماربر اسا ولی  است

و نرخ پوشش واقعی آن  درصد 32.17آخرین آمار یونسکو نشان می دهد که نرخ پوشش ظاهری در دوره ابتدایی ( . 2015

 (.  UNESCO1, 2015می باشد ) درصد 19.85

 

 

 تی به کل دانش آموزاننسبت دانش آموزان مدارس غیر دول  .4

 

 25.5ثبت نام در این مدارس به  نرخ 2172در سال هزار مدرسه خصوصی غیر دولتی وجود دارد که 8در پاکستان حدود 

درصد از کل  87، بیش از  2175 – 2176بررسی های اقتصادی پاکستان مرتبط با سال  دفتر درصد رسید.  طبق گزارش

فراگیران در  ٪16در کل دوره های تحصیلی ، البته مدارس دولتی ثبت نام کرده اند. ساله در  6 -76دانش آموزان سنین 



37 

 

در  روند جاری مبین رشد بخش خصوصی هم چنیندر مدارس غیر دولتی به تحصیل اشتغال داشتند.  ٪24مدارس دولتی و 

 ( . ASER, 2016است ) یآموزش سرمایه گذاری های

 

 به کل دانش آموزان نسبت دانش آموزان شاخه فنی وحرفه ای .5

 

(. اول ، سیستم آموزش عمومی 2114به طور کلی دو جریان اصلی در نظام آموزش و پرورش پاکستان وجود دارد )شاه، 

(، متوسطه سوم یا 71و  3(، متوسطه دوم )کالس 8تا  6(، متوسطه اول ) پایه 5تا  7که شامل دوره ابتدایی )کالس های 

دوم ، آموزش فنی و حرفه ای برای تربیت نیروی کار ماهر و تکنسین  وعالی می شود ( وآموزش 72و  77عالی )کالس 

( است . عالوه بر این، دوره های 71های سطح متوسط که شامل سه دوره آموزشی  پس از دوره متوسطه دوم )کالس 

برای هر دو گروه دانش آموزان  در همه رشته های فنی و حرفه ای 71یا  8ماه( پس از پایه های   8تا  6زمانی مختلفی )از 

در پاکستان و در سال ، . بر اساس اطالعات یونسکو ( Ansari , 2013) دختر و پسران در سراسر کشور ارائه می گردد

 ( . Unesco , 2015) بوده استدرصد  6نسبت دانش آموزان شاخه فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان  2175

 
 ه کل معلماننسبت معلمان واجد شرایط علمی ب .6

 

 ٪99از معلمان مدارس دولتی و  ٪93نشان می دهد که از لحاظ مهارت حرفه ای،  2176آخرین آمار موجود مرتبط با سال 

( . آمار بانک جهانی ASER, 2016رشته های تحصیلی بودند )یکی از معلمان مدارس خصوصی دارای لیسانس در 

 ( . World Bank, 2015درصد اعالم کرده است ) 82.46برابر با  2176پاکستان را در سال  درصد معلمان واجد شرائط

 

 

 نرخ دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

نرخ دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات از بعد تعریف ، نشانگر مبهمی است و می تواند دربردارنده ابعاد 

امکانات سخت افزاری شامل دسترسی به کامپیوتر ، چاپگر و اسکنر ،  ،الی و نرم افزاری باشد. برای مثمتعدد سخت افزار

اتصال به اینترنت ، سرعت ،  ظرفیت مناسب و میزان ساعات استفاده از اینترنت می باشد. منظور از امکانات نرم افزاری 

ز نرخ مذکور دو دسترسی به کارت اینترنت ، بانک اطالعاتی و وجود مسئول فنی است. در پژوهش حاضر منظور ا

که احتمال یافتن داده های آماری  می باشد"  32" و " دسترسی مدارس به اینترنت31شاخص " تعداد دانش آموز به کامپیوتر

درصد از مدارس پاکستان به اینترنت  57برای آنها بیشتر از دیگر ابعاد این نشانگر است. بر طبق یافته های یونسکو فقط 

درصد دانش آموزان به کامپیوتر  21( .هم چنین فقط UNESCO Institute for Statistics, 2016دسترسی دارند )

 ( .  Gallup Pakistan, 2014درصد اجازه استفاده از اینترنت را دارند ) 71دسترسی داشته و  

 

 

                                                 
31 Learner-to-computer Ratio( LCR)  
32 School Access to Internet Ratio 
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 سرانه دانش آموزی .8

  

دالر امریکا بوده است  557،  2175آمار یونسکو نشان می دهد که سرانه دانش آموزی در پاکستان برای سال 

(UNESCO, 2015. ) 

 

 نسبت حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش به میانگین حقوق سایر کارکنان دولت  .9

 

 

. یک گزارش یونسکو نشان می دهد  (  Indeed, 2017) روپیه می باشد 71368میانگین حقوق ماهانه معلمان در پاکستان 

و  26911و حداکثر  8111، برای معلمان راهنمایی حداقل  71611و حداکثر  6211که برای معلمان ابتدایی حداقل حقوق 

 UNESCO andبوده است ) 2177دالر( برای سال  717روپیه ) 94111و حداکثر  7111برای دوره متوسطه حداقل 

ITA,2013. ) .آمار جدیدتری یافت نگردید 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

، هزینه های فعلی پاکستان در آموزش و پرورش پایین ترین سطح در آسیای  2175بودجه آموزشی در سال علیرغم افزایش 

میلیارد روپیه برای امور تحصیلی و خدمات در بودجه فدرال سال   84.73( . دولت مبلغ Dawn , 2016جنوبی است ) 

درصد افزایش  77سال مالی گذشته ، به میزان  میلیارد روپیه 15.15اختصاص داده است که در مقایسه با  2176 – 2171

 79.73،   2175( . سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی برای سالYusufzal , 2016) را نشان می دهد

 ( . Trading Economics2, 2015درصد می باشد )

 

 سهم هزینه های آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

 2.2 برابر با ،2175از تولید ناخالص داخلی در سال مالی  یوزش و پرورش به عنوان درصدهزینه عمومی پاکستان در آم

( . بانک جهانی سهم هزینه های آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی پاکستان را Yusufzal , 2016)  درصد است

موعه شاخص های توسعه بانک ( . با توجه به مج World Bank, 2013) بوددرصد اعالم کرده  2.4،  2172برای سال 

کل تولید ناخالص داخلی در پاکستان  از جهانی، جمع آوری شده از منابع رسمی شناخته شده، هزینه های آموزش و پرورش

 (. Trading Economics3, 2015) ه استگزارش شد ٪2.6611به میزان  2175در سال 

 

 نرخ ارتقای دانش آموزان .12

 

درصد و  13.12آمار یونسکو در پسران دوره ابتدایی برابر با اساس میالدی بر 2174ل نرخ ارتقای دانش آموزان در سا

 .( UNESCO, 2014)  درصد می باشد 18.55درصد و در کل برابر با  11.34در دختران 
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 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

دوره ابتدایی در دانش آموزان پسر  نرخ فارغ التحصیلی 2174بر اساس گزارش شاخص های توسعه بانک جهانی در سال 

( . نرخ فارغ التحصیلی  Trading Economics 4, 2015بوده است ) 58.3درصد و در کل  59،  دختران   64.99

 ( .   Global Partnership, 2015بود ) 2175درصد در سال  51دوره متوسطه اول  در کل دانش آموزان 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان .14

 

و دوره  2175به مجموعه شاخص های رشد بانک جهانی، نرخ تکرار پایه دانش آموزان در پاکستان در سال  با توجه

 ,Trading Economics5گزارش شده است ) ٪7.64درصد و در کل  7.64، دختران 7.64ابتدایی در دانش آموزان پسر 

2015 . ) 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

-2176میلیون نفر کاهش یافته است، اما آمار سال  22.6میلیون به  24مدرسه از رقم ساالنه اگرچه تعداد کودکان خارج از 

هنوز تصویری غم انگیز را به تصویر می کشد. نرخ تجمعی ترک تحصیل برای دانش آموزان دوره ابتدایی ، در  2175

 ,Trading Economics6) درصد می باشد 25.78و برای دختران  76.47و برای پسران  21.47معادل  2179سال 

 ( . Global Partnership, 2015) بوددرصد  99.7مبین افزایش نرخ ترک تحصیل در حد  2174(. آمار سال 2015

 

 سال به باال( 15نرخ باسوادی گروه سنی) .16

 
ستند ، نرخ سال به باال که قادر به نوشتن و خواندن ه 75جمعیت میزان نشان می دهد که برحسب  2175آمار مرتبط با سال 

درصد است  45.8درصد و در زنان  63.5درصد می باشد. نرخ باسوادی در مردان معادل  51.3باسوادی 

(IndexMundi , 2017 هم چنین آمار نشان می دهد که در سال . )میلیون کودک پاکستانی تحت پوشش  22بیش از  2171

 ( . Abbasi, 2017آموزش رسمی قرار نگرفته اند )

 

 توسعه انسانیشاخص کلی  .17

 

وضعیت پاکستان را در کنار همسایگان جنوب آسیایی آن از جمله هند،  2171گزارش جدید سازمان ملل متحد در سال 

در شاخص  741کشور ، پاکستان دارای رتبه  788بنگالدش، بوتان و نپال قرار داه است. بر طبق این گزارش ازبین 

، 2176دی خود نسبت به دو سه سال گذشته بهبودی نداشته است، اگرچه در سال توسعه انسانی می باشد. پاکستان در رتبه بن

( . ارزش Pakistan Today, 2017) درصد پاکستانی ها ازسطح استاندارد زندگی خود اعالم رضایت کرده اند 69

ط توسعه است که این کشور را در رده متوس 1.551برابر با  2175( پاکستان در سال  HDIشاخص توسعه انسانی) 

 ( . UNDP , 2016) می باشد ماه  4سال و  66نرخ امید به زندگی برابر با  انسانی قرار داده است.
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 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی .18

 

پاکستان از جمله کشورهایی است که دانش آموزان آن در بسیاری از آزمون های تیمز و پرلز در طی سال های گذشته 

لی وجود ندارد. براساس لمدر آزمون های بین ال این کشور اند و لذا آماری برای تعیین عملکرد دانش آموزان شرکت نکرده

است. به همین نحو  772  کشور 741در بین  ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی ، رتبه پاکستان

و در کیفیت مدیریت مدرسه  83زش ریاضیات و علوم رتبه ، در کیفیت آمو15پاکستان در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه 

، دسترسی فراگیران به اینترنت در 722است . رتبه پاکستان با توجه به میزان آموزش کارکنان  کردهرا کسب  11رتبه 

 ( .Schwab, 2015می باشد ) 66و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  719مدارس 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس .19

 

آموزش وپرورش  پاکستان شرایط الزم برای انتخاب مدیریت مدارس به وضوح مشخص نشده است. در  میمنابع رسدر 

واقع در این کشور ، بخش آموزش با پارادوکسی نسبت به آماده سازی، استخدام و فرآیند انتخاب رهبری مدرسه مواجه 

ب فاقد مهارت تخصصی رهبری آموزشی برحسب سال های تدریس که اغل -است. نظام آموزشی ارشد ترین معلمان را 

 ( . Quraishi and Aziz, 2016د )به عنوان مدیر منصوب می کن -هستند 
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 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در پاکستان7جدول 

 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2171 41 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2015 51 یرش دوره پیش دبستانیدرصد پذ 2

 2015 32.17 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2015 19.85 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
24 2176 

فنی وحرفه ای به کل دانش سبت دانش آموزان ن 6

 آموزان
6 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 82.4 بت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلماننس 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - فقدان اطالعات  کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2174 71 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2175 دالر 557 سرانه دانش آموزی 71

کارکنان آموزش و  نسبت میانگین حقوق ماهانه 77

 پرورش  به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
 2177 دالر 717

 2175 79.73 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص  79

 داخلی
2.66 2176 

   نشانگرهای برون دادی 

 2174 18.5 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2175 58.3 ارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایینرخ ف 75

 2175 7.64 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2174 99.7 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2171 51.3 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2175 1.551 سعه انسانیارزش شاخص کلی تو 73

 2175 741 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - فقدان داده عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 2176 سابقه تدریس شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 . افغانستان 2

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
کیلومتر مربع مساحت و جمعیت بیش از  652864با  کشوری محصور در خشکیفغانستان با نام رسمی جمهوری اسالمی ا

 ,International Monetary Fund) دالر می باشد 611دارای تولید سرانه  2176در سال  میلیون نفر 99922125

آن  نرخ بیکاریاست. دنیا قرار گرفته 717در رتبه  1٫465 شاخص توسعه انسانیبا  2174( . این کشور در سال 2016

( . UNDP , 2012کنند )دالر در روز زندگی می 7کمتر از ساکنین آن زیر خط فقر و با درآمدی درصد  96درصد و  95

درصد در بخش خدمات  3درصد در بخش صنعت )اغلب بافندگی( و  77درصد مردم کشاورز و بقیه شامل  87حدود 

 دالر ، دارای 2111میلیارد دالر و تولید ناخالص داخلی  64مشغول به کار هستند. این کشور با تولید ناخالص داخلی حدود 

کشور با  75( . براساس شاخص توسعه انسانی، افغانستان جزو Mehrotra, 2013تریلیون دالر ذخایر معدنی است ) 7

در هر  936سال ، نرخ مرگ و میر مادران  61کمترین درجه توسعه یافتگی در جهان است. نرخ امید به زندگی حدود 

 ,World Health Organizationتولد زنده است ) 7111در هر   772تولد زنده و نرخ مرگ و میر نوزادان  711111

پسر و  ٪61میلیون دانش آموز وجود دارد. از این تعداد، حدود  3مدرسه در کشور و تقریبا  76،111( . بیش از 2017

 دختر هستند. 41٪

 

 ب ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

( . البته این نرخ در طی چهار دهه World Bank , 2015وجود دارد )  دانش آموز یک معلم 44در افغانستان برای هر 

،  7336، و درسال  96تعداد  7383؛ در سال  47تعداد  7311گذشته اوج و حضیض داشته است به نحوی که در سال 

 دانش آموز در برابر یک معلم در کالس های درس می نشستند.  51بیش از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 یدرصد پذیرش دوره پیش دبستان  .2

 

درصد بوده است . این  7و برای بیش از سه دهه کمتر از  2119نرخ ثبت نام در دوره پیش دبستانی در افغانستان از سال 

( . آمار اعالم شده توسط یونیسف نشان می دهد که در طی Index Mundi, 2017رسید ) 7388در سال  7.24نشانگر به 

 (.  UNICEF1, 2012درصد بوده است ) 7ش دبستانی میالدی نرخ پوشش دوره پی 2172تا  2115سال های

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

برای  دانش  2172تا  2118درصد پوشش تحصیلی ظاهری در طی سال های در افغانستان آمار یونیسف مبین آن است که 

بوده است. در طی   31.5 و میانگین پوشش ظاهری  87و برای دانش آموزان دختر  774.7آموزان پسر دوره ابتدایی 

می باشد  54.6با میانگین  46.4و برای دختران  62.3همین دوره زمانی نرخ پوشش تحصیلی واقعی برای پسران  

(UNICEF1, 2012  .) 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان  .4

 

ان به طور چشمگیری افزایش یافته است. در زمینه افغانستنرخ ثبت نام در مدارس اخیرا در مقایسه با آغاز هزاره سوم 

مدرسه  76111دسترسی به آموزش ، آمار وزارت آموزش و پرورش به وجود بیش از نه میلیون دانش آموز در بیش از 

میلیون کودک خارج از مدرسه در این کشور وجود دارد. در کنار  9تحت مدیریت دولت اشاره می نماید. اگرچه هنوز حدود 

(. Ministry of Education , 2010است  ) نیز رواج یافتهس دولتی، در سال های اخیر تاسیس مدارس خصوصی مدار

کیفیت  ی در بارهافزایش یافته در حالی که نگرانی هایمورد  819در حال حاضر تعداد مدارس خصوصی در افغانستان به 

آمار ارائه شده توسط یک تحقیق در دانشگاه کارلستد می  آموزش در آنها وجود دارد . بر طبق یک محاسبه ساده مبتنی بر

 ,Sherani)  درصد دانش آموزان افغانی در مدارس خصوصی به تحصیل اشتغال دارند 4.1توان گفت  در حال حاضر 

در سال  ٪2.5به  2113سال  ٪7.1(  .  ثبت نام دانش آموزان ابتدایی  در مدارس خصوصی در افغانستان از  2014

  ( .Knoema1 , 2017فزایش یافت ) ا 2174

 

 نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

بسیار محدود بود. پس از یک دهه، تغییرات و رشد فراوانی  2111دسترسی به برنامه های رسمی فنی وحرفه ای در سال 

در . افت تعداد دانش آموزان به طور قابل توجهی افزایش ی  به وجود آمد به نحوی کهاین کشور در برنامه فنی وحرفه ای 

مدرسه ثبت نام کرده اند.  اکثر مدارس فنی وحرفه ای در شهرهای  251دختر در  8741پسر و  52851تعداد  2179سال 

در  آخرین آمار رسمی نشان می دهد  نسبت دانش آموزان شاخه فنی وحرفه ای به کل دانش آموزانشته وبزرگ قرار دا

 ( . UNESCO, 2015( می باشد ) 1.8درصد )  7افغانستان کمتر از 
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 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

صالحیت های حرفه ای معلمان و شیوه های قدیمی آموزش مبین چالش های جاری در نظام آموزشی افغانستان است به 

و محتوی بسیاری از کتاب های درسی نیازمند تجدید نگذرانده  راآموزش های رسمی  افغانی نحوی که بسیاری از معلمان

 تعداد ،2174وب سایت وزارت آموزش و پرورش، در سال گزارش ( . براساس UNESCO 2014 ,) نظر اساسی است

به تدریس اشتغال داشتند. با توجه به نظام آموزشی  در این کشورزن ( 69،314مرد و  791،822آموزگار )  217،126

درصد از معلمان را  49فقط  . بر این اساسداشتن مدرک کاردانی است  ،برای معلمان یستان، حداقل استاندارد آموزشافغان

 ( . UNESCO, 2015می توان افراد واجد شرائط علمی قلمداد نمود )

 
 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

به  -گ ربویژه در شهر های بز -وشش کرده اند بعضی از مدارس را اگرچه سازمان های بین المللی در سال های اخیر ک

کامپیوتر مجهزسازند ولی این کوشش ها در برابر مشکالت عدیده نظام آموزشی افغانستان چندان تغییر جدیدی ایجاد نکرده 

 Internet Worldدرصد مردم در افغانستان دسترسی به اینترنت دارند ) 72است. به هر حال بر طبق آمار موجود فقط 

Stats , 2015  )آمار مشخصی در خصوص تعداد کامپیوتر در مدارس ومیزان دسترسی دانش آموزان به اینترنت  .هم چنین

 وجود ندارد. 

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

نشان می دهد. بر این اساس  2171 – 2175از کل هزینه های دولت را در طی سال های  جدول زیر سرانه دانش آموزی

 751.56ومیانگین آن  758.2و  756.37به ترتیب  2175ه سرانه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در سال هزین

 (. UNESCO, 2016دالر امریکا بوده است )

 

 : سرانه دانش آموزی افغانستان 2جدول                            

دوره 

 تحصیلی / سال

2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 156.91 185.15 174.69 133.36 167.54 153.88 ابتدایی

 158.2 190.02 176.98 136.78 172.42 170.73 راهنمایی
UNESCO, 2016 

 

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

یر کارمندان دولت در در افغانستان معلمان همواره طالب حقوق بیشتری هستند چرا که حقوق آنان در مقایسه با حقوق سا

)  استمتغیر دالر آمریکا(  225افغانی )حدود  79،511دالر آمریکا( تا  771افغانی )حدود  6511کمترین حد و از 

Roehrs and Suroush , 2015 دالر در ماه می باشد.  761( . میانگین حقوق معلم در این کشور 
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 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی در چند دهه اخیر به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است، اما در  اگرچه سهم

درصد کاهش یافته است  78.4به   2174سیری نزولی را طی نموده به نحوی که در سال  2174تا  2171طی سال های 

(knoema2 , 2017 ).  جدی است که دولت افغانستان با آن   یکی از معضالتتأمین منابع مالی مورد نیاز مراکز آموزشی

 رو است.روبه

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

به نحوی که در سال   به طور قابل توجهی تغییر کرد 2175تا  7313هزینه های آموزش و پرورش افغانستان از سال 

هم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی و سهم ( . جدول زیر سKnoema3, 2017رسید )  ٪9.92به  2175

 ( . UNESCO, 2016نشان می دهد ) 2171 – 2175آن از کل هزینه های دولت را در طی سال های 

 

 : سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت افغانستان  3جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 هزینه/ سال

صد از در

تولید ناخالص 

 داخلی

3.46 3.44 2.53 3.48 3.78 3.32 

درصد از 

 بودجه دولت
17.07 16.05 10.36 14.1 14.47 12.51 

UNESCO, 2016 
 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

است که توسط یونسکو تهیه و  7339آخرین آمار موجود در مراکز رسمی و معتبر دنیا مرتبط با افغانستان مربوط به سال 

 , World Bankدرصد ثبت نموده است )  23.55ازطریق بانک جهانی گزارش و نرخ ارتقاء دانش آموزان افغانی را 

برای هر دو گروه دانش و  ٪88.5را  نرخ ارتقاء دوره ابتدایی  2179سال در  (. گزارش وزارت آموزش و پرورش1993

  ( .UNESCO, 2015و دختر برابر اعالم کرده است ) آموزان پسر

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 
دختران(  ٪52پسران /  ٪14) 2179در سال  ٪69 به 2113درصد در سال  66نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان از 

پیشرفت قابل توجهی در رابطه با دانش آموزانی که از دوره ابتدایی می خواهند وارد دوره متوسطه اول البته رسیده است . 

بهبود یافته  2179درصد در سال  37به  2113درصد در سال  87از  99ه است بدین نحوکه نرخ انتقال موثرشوند ، رخ داد

 ( . UNESCO, 2015است )

 

 

                                                 
33 Effective Transition Rate (ETR) 
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 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان  .14

 

 4.7)  9.3در دوره ابتدایی  2179توسط وزارت آموزش وپرورش افغانستان و برای سال   نرخ تکرار پایه دانش آموزان

در افغانستان به علت   ( .  تکرار پایه دانش آموزانUNESCO, 2015برای دختران ( اعالم شده بود ) 9.1ی پسران و برا

 مدرسه است.در عدم حضورکالس در طول سال تحصیلی و  غیبت ازنهایی ؛  اتشکست در امتحان

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد در سال  6و  2172درصد در سال  6/6به میزان  2177سال  درصد در 1/1نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی از 

( کار کودکان در خانه یا در 7کاهش یافته است.  برای ترک تحصیل در افغانستان می توان دالئل زیر را بیان نمود :  2179

ت در مدرسه برای ( فقدان تسهیال9( ارزش های فرهنگی منفی در مورد دختران ، 2مزارع برای کمک به درآمد خانواده؛ 

( مهم تر از همه کمبود شدید معلمان واجد شرایط در خارج از شهرهای بزرگ 4، توالت و آب( و  دیوارفققدان دختران )

 ( . UNESCO, 2015بویژه معلمان زن )

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

درصد(   84یانگین بین المللی )درصد است که به طور قابل توجهی کمتر از م 98، 2175نرخ باسوادی  کشور تا سال 

 ( .Craddock, 2016درصد( است ) 81درصد و ایران  56 -و کشورهای همسایه ) پاکستان 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی  .17
 

است که این کشور را در رده توسعه  1.413برابر با  2175افغانستان در سال  ارزش شاخص کلی توسعه انسانی

، ارزش شاخص توسعه 2175تا  7331. بین سال های  - 788کشور از بین  763تبه  ر  -انسانی پایین قرار می دهد 

( به نحوی  2175تا  7331بین سال های  یدرصد 62.5افزایش یافت ) افزایش  1.413به  1.235انسانی افغانستان از 

 (.UNDP, 2016سال رسیده است )   60.7 به   که امید به زندگی در هنگام تولد

 
 آموزان در آزمون های بین المللی عملکرد دانش .18

 

افغانستان تاکنون در هیچ یک از آزمون های بین المللی همچون تیمز وپرلز شرکت نکرده است وگزارشی که نشانگر 

 رتبه و جایگاه فراگیران افغانی باشد ، وجود ندارد. 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 

 اطالعاتی یافت نشد. 
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  ی آموزشی در افغانستان: وضعیت نشانگرها 4جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2175 44 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2172 7 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2172 31.5 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2172 54.6 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

ولتی به کل دانش نسبت دانش آموزان مدارس غیر د 5

 آموزان
4.1 2174 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای  6

 به کل دانش آموزان
1.8 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 49 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - فقدان داده کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 - فقدان داده دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2176 دالر 751.56 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و  77

 پرورش  به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
 2175 دالر 761

 2174 78.4 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص  79

 داخلی
9.92 2175 

   نشانگرهای برون دادی 

 2175 88.5 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2179 69 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2179 9.3 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2179 6 تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایینرخ ترک  71

 2176 98 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2175 1.413 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2175 763 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - فقدان داده ی عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین الملل 27

 - فقدان داده شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 ترکمنستان  .3

 

 
 

 
 اطالعات عمومی الف(  

 
کیلومتر دارای آب و هوای بیابانی نیمه گرمسیری در فهرست چهار کشور بزرگ تولید  491,210ترکمنستان با مساحت 

درصد از جمعیت  %81اس قانون اساسي دولتي سكوالر ، حدود کننده گاز طبیعی جهان قرار دارد. دولت تركمنستان بر اس

درصد ، نرخ  7.2نه جمعیت آن مسلمان و شغل بیش تر مردم کشاورزی و دام پروری است. نرخ رشد ساال 5,171,943

تولد ، تولید ناخالص داخلی سرانه  7111کودک در هر  44و میر کودکان برابر با  گدرصد ، نرخ مر 51نشینی شهر

سال از دیگر  66( و امید به زندگی 2176میلیارد دالر ) 96.78 ( ، تولید ناخالص داخلی2176دالر ) 76433ل معاد

( . آموزش و پرورش Worldometers, 2017 ; UNESCO, 2017ویژگی های اجتماعی / اقتصادی ترکمنستان است )

 – 9ابتدایی )پایه های شامل دوره زشی ترکمنستان تا پایان دوره متوسطه ، همگانی و اجباری است. ساختار رسمی نظام آمو

سال )پایه  4دوره دوم تحصیالت متوسطه به مدت و (،  4 – 8سال )پایه های  5(، اولین دوره آموزش متوسطه به مدت 7

ساله و باالتر باسواد بودند. نرخ امید به تحصیل  75درصد جمعیت  38، بیش از  7338( می باشد. در سال 3 – 72های 

 سال برای هر دو جنس زن ومرد می باشد.  77در ترکمنستان 
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 ب ( نشانگر های آموزشی

 
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

 23نشان می دهد که نسبت دانش آموز به معلم در ترکمنستان به ترتیب در دوره ابتدایی  2179در سال داده های موجود 

 ( .EPDC, 2013نفر بوده است ) 24میانگین دانش آموز با  73و متوسطه  29فراگیر ،  راهنمایی 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

، 2115هزینه های آموزشی دوره های پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و متوسطه عمدتا توسط دولت تامین می شود. در سال 

. اطالعات یونسکو  (Corradini and Dergunova, 2012درصد از بودجه آموزشی بود ) 71.4سهم دوره پیش دبستانی 

از کودکان ترکمنستانی تحت پوشش آموزش پیش دبستانی قرار  62.85بطور میانگین   ، 2174نشان می دهد که در سال 

 ( . UNESCO1, 2014گرفته اند )

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

درصد با میانگین  85.9ه درصد و برای دوره متوسط 83.91برای دوره ابتدایی  2174پوشش ظاهری تحصیل در سال 

 ( .UNESCO2, 2014بوده است ، در حالی که آماری برای پوشش واقعی این دو دوره وجود ندارد ) 81.9

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

ت هیچ موسسه ومدرسه خصوصی در ترکمنستان وجود نداشته اس 2111گزارش یونسکو مبین آن است که تا سال 

(UNESCO, 2007هم چنین آمار جدیدتری در این . )  .خصوص یافت نشد 

 

 نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه که در شاخه فنی و حرفه ای به  2118تا  2111برحسب آمار موجود بین سال های 

( . آمار یونسکو نشان می دهد Corradini, and Dergunova, 2012درصد بوده است ) 6/77تحصیل اشتغال داشتند ، 

درصد دختران ( افزایش یافته است  71.19درصد پسران و  25.99درصد ) شامل  27.1به  2174که این تعداد در سال 

(UNESCO3, 2014 . ) 

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

 فقدان اطالعات 
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 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

در خصوص بسیاری از نشانگرها هیچگونه آماری رسمی وجود ندارد. سیاست دولت ترکمنستان در طی سال های پس از 

استقالل جلوگیری از فضای آزاد تبادل اطالعات و کنترل شدید اینترنت بوده است. آمار موجود نشان می دهد که تا سال 

نفر( از جمعیت ترکمنستان  به اینترنت دسترسی داشته اند. در همین راستا هیچگونه  183757درصد )  74.3فقط  2176

های موجود در مدارس و نرخ دسترسی فراگیران به اینترنت موجود نمی باشد اطالعاتی در خصوص تعداد کامپیوتر

(Internet World Stats, 2016گزارش اخیر یونیسف تعداد د . ) 51انش آموزان در برابر هر یک دستگاه کامپیوتر را 

 ( . UNICEF, 2017درصد اعالم نموده است ) 93نفر و نرخ دسترسی به اینترنت را 

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

 فقدان اطالعات 

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

معلمان به میانگین مزایا و حقوق سایر کارکنان دولت در ترکمنستان  اگرچه آمار رسمی در خصوص نسبت حقوق ماهانه

حقوق ماهیانه یک معلم بطور  2179وجود ندارد ولی اطالعات منتشره در رسانه های جمعی مبین آن است که در سال 

-811در ماه  دالر امریکا( بوده است، در حالی که پزشکان 292 – 261منات ترکمنستان ) معادل   811 – 311میانگین 

 611منات دریافت می کنند و حقوق کارکنان اداری عادی در وزارتخانه ها و سازمان ها بین  611-111و پرستاران   111

 ( .Chronicles of Turkmenistan, 2013منات می باشد ) 811تا 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

درصد بوده است  21.8،   2172ق آخرین آمار موجودمرتبط با سال طب  سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی

(Global Economy1, 2013 . ) 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

 9.15در ترکمنستان   2172مرتبط با سال  سهم بودجه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی طبق آخرین آمار موجود

 ( . Global Economy2, 2013درصد بوده است )

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان  .12

 

 33.8برابر با  2175 – 2176گزارش یونیسف نرخ ارتقاء دانش آموزان دوره ابتدایی ترکمنستان را برای سال تحصیلی 

 ( . UNICEF, 2017درصد اعالم نمود )
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 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 

(، با تقریبا پوشش یکسان برای هر دو گروه ٪31لی دانش آموزان  )بیش از (، نرخ فارغ التحصی2111طبق آمار رسمی )

( . گزارش یونیسف نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان Corradini and Dergunova, 2012پسران و دختران است )

 ( . UNICEF, 2017درصد اعالم نمود ) 712.8برابر با  2175 – 2176دوره ابتدایی ترکمنستان را برای سال تحصیلی 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

 فقدان داده

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

 ( . UNICEF, 2010درصد است ) 7بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی در ترکمنستان 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

می باشد. هم چنین  2175درصد ( در سال  33.6ن درصد و در زنا 33.8درصد ) در مردان  33.1نرخ باسواد آموزی 

 ( . Hays, 2016سال است )  77میانگین سال های تحصیل در این کشور 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

است که این کشور را در رده توسعه انسانی  1.637برابر با  2176ترکمنستان در سال  ارزش شاخص کلی توسعه انسانی

سال ، درآمد ناخالص  65.1. نرخ امید به زندگی در هنگام تولد،   788کشور از بین  777ه  رتب  -متوسط قرار می دهد 

 (.UNDP, 2016درصد می باشد )  75دالر و میزان نفوذ اینترنت  74126ملی 

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی .18

 

 فقدان داده

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس   .19

 

 فقدان داده
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 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در ترکمنستان5جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2179 24 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2174 62.85 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2174 81.9 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 - فقدان داده درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

انش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش نسبت د 5

 آموزان
 - فقدان داده

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای  6

 به کل دانش آموزان
27.1 2174 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 فقدان داده نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2171 51.5 کامپیوتر 7د دانش آموز در برابر هر تعدا 8

 2171 93.9 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2176 فقدان داده سرانه دانش آموزی 71

 2179 دالر 246 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2179 21.8 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص  79

 داخلی
9.15 2179 

   نشانگرهای برون دادی 

 2171 33.8 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2171 712.8 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 - فقدان داده نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2171 7 صیل دانش آموزان دوره ابتدایینرخ ترک تح 71

 2176 33.1 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2175 1.637 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2175 777 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - فقدان داده ی عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین الملل 27

 - فقدان داده شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 آذربایجان  .4

 

 
 

 اطالعات عمومی الف ( 

 
  گرجستان ،  ترکیه ، ارمنستان ،  ایران کشورهایمنطقه قفقاز در گذرگاه اروپا با  جمهوری آذربایجان بزرگترین کشور

درصد  7.2با نرخ رشد ساالنه میلیون نفر  ,9159,985حدود  2171همسایه است. جمعیت آذربایجان در سال   روسیه و

تولد ،  7111کودک در هر  28( . نرخ مرگ و میر نوزادان Worldometers, 2017درصداست ) 55ونرخ شهرنشینی 

میلیارد دالر )بر اساس ارزش اسمی( و  95معادل  2176 آن در سال تولید ناخالص داخلی سال ،  17نرخ امید به زندگی 

(. بر طبق گزارش بانک جهانی در سال World Bank, 2016باشد ) دالر می 71141تولید ناخالص سرانه آن معادل 

 Worldکشور جهان با بیشترین اصالحات اقتصادی بود ) 71شاخص اقتصادی،  آذربایجان یکی از  71و بر اساس  2118

Bank , 2009درصد مردم آذربایجان باسواد شده اند.  711، حاکمان شوروی سابق اعالم کردند که  7311دهه ل (. در اوای

درصد اعالم نمود. آذربایجان تولیدکننده مواد  33.5نرخ باسوادی این کشور را متحد ، سازمان ملل  2113در سال 

 باشد.ها و چای میبزیها، سکشاورزی نظیر غالت، پنبه، توتون، سیب زمینی، میوه

 

 

 نشانگر های آموزشی ب (

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

 ,Global Economyبوده است )  75.65نسبت دانش آموز به معلم در آذربایجان  7337 – 2114درطی دوره زمانی 

ی که بر طبق آخرین ( . آمار جدید نشانگر بهبود وضعیت و کاهش تعداد دانش آموز در برابر هر معلم است به نحو2013

 (.  UNESCO, 2014معلم رسیده است ) 7دانش آموز در برابر  72.62( این نسبت به  2174آمار رسمی موجود ) 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

درصد  27.43میانگین  پذیرش فراگیران در دوره پیش دبستانی  7387 – 2174آمار یونسکو نشان می دهد در بازه زمانی 

دبستانی  پوشش تحصیلی در دوره پیش ( . آمار جدید این سازمان مبین گسترشGlobal Economy, 2014ست ) بوده ا

  ( .UNESCO, 2015درصد کودکان گروه سنی تحت پوشش قرار گرفته اند ) 48.15،  2175است به نحوی که در سال 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

 Tradingدرصد اعالم نمود ) 711معادل  2175را برای آذربایجان در سال بانک جهانی نرخ پوشش تحصیلی ظاهری 

Economics, 2015 درصد پوشش واقعی را برای دانش آموزان   2118 – 2172( . گزارش یونیسف برای بازه زمانی

ا ( . آخرین آمار یونسکو پوشش واقعی رUNICEF, 2012درصد تعیین نموده است ) 86و برای دختران  88.4پسر 

 ( . UNESCO, 2015اعالم کرد )   2175برای سال  34.74

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

بعد از اعالم استقالل آذربایجان برای سال ها سیاست کمونیستی تداوم یافت و گرایش به خصوصی سازی آموزش کمرنگ 

سترش دخالت مردم و کاهش نقش دخالتی دولت تغییر جهت یافته بود. از آغاز هزاره سوم سیاست دولت آذربایجان به گ

افزایش یافته  2175در سال  75.51به  2114درصد در سال  7است. به همین دلیل نرخ ثبت نام در مدارس غیر دولتی از 

 (. Knoema, 2014است )

 

 فنی وحرفه ای به کل دانش آموزانسبت دانش آموزان شاخه ن .5

 

وپرورش برای سال  وزارت آموزش بت و تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای وجود ندارد. گزارشآمار رسمی در مورد نس

( Ministry of Education, 2012درصد اعالم نمود ) 5 – 8 تحت پوشش را تعداد دانش آموزان 2111 – 2172های 

ز آموزش زبان در این کشور .اطالعات جدیدتر مندرج در سایت بریتیش کنسول که در سال های اخیر به توسعه مراک

 61تا  41پرداخته است نشان می دهد که اصوال عالقه به سیستم آموزش حرفه ای در آذربایجان کم است. در حالی که 

درصد از فارغ التحصیالن کشورهای توسعه یافته پس از تحصیالت دوره اول متوسطه به مؤسسات آموزش حرفه ای وارد 

دانش آموز به تحصیل در بیش از  29،811درصد می رسد. در مجموع بیش از  77د آنها به می شوند، در آذربایجان تعدا

 (. British Council, 2016و تخصص مختلف حرفه ای مشغولند )  موضوع 751
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 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

به  2118معلمان( در آذربایجان و در سال  بر بنیان گزارش بانک جهانی، معلمان آموزش دیده در مقطع ابتدایی )٪ از کل

طبق استاندارهای وزارت رسیدند. معلمان آموزش دیده معلمانی هستند که حداقل آموزش های الزمه حرفه معلمی را  33.34

تعداد معلمان  2176در سال   ( . گزارش توسعه انسانی سازمان مللEACEA, 2009دریافت کرده اند )آموزش وپرورش 

 (. UNDP, 2016اعالم کرد ) 711ه دوره ابتدایی این کشور را آموزش دید

 

 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

کامپیوتر بوده است  7 هرفراگیر در برابر 99در آذربایجان مشابه ایران   2174به کامپیوتر تا سال  -نرخ تعداد دانش آموز

 (UNESCO Institute for Statistics, 2016.)  21در آذربایجان  2174هم چنین آمار یونسکو نشان می دهد تا سال 

( . البته با توجه به گذشت بیش از UNESCO Institute for Statistics, 2016درصد مدارس مجهز به اینترنت هستند )

ستفاده کنندگان از سال از جمع آوری این آمار توسط یونسکو و با توجه به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که درصد ا 9

( ، به نظر می رسد آمار واقعی در حال حاضر UNDP, 2016جمعیت آذربایجان اعالم کرده است ) 11اینترنت را معادل 

 از این رقم باشد.  بیش

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

 فقدان داده

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

درصد افزایش داد. تا  71هور سابق آذربایجان حقوق معلمان و کارکنان دولت را مرییس ج حیدرعلی اف 2177در سال 

دالر(  944منات ) 263دالر( بود که با این افزایش به  974منات ) 245پیش از این ، متوسط حقوق ماهانه برای معلمان 

 911منات ) 294که پس از افزایش دولت، دالر( بود  219منات ) 279رسید. همزمان میانگین حقوق ماهانه برای پزشکان 

دالر( است. با این وجود بسیاری از آموزگاران در آذربایجان پس از پایان کالس های درس به آموزش خصوصی به دانش 

 هیچ آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد. البته (. RFE/RL, 2011روی آورده اند )برای دریافت پول اضافی آموزان 

  

 آموزش وپرورش از بودجه عمومیسهم بودجه  .11

 

 2179در آذربایجان در سال در زمینه آموزش با توجه به داده های بانک جهانی از منابع رسمی هزینه های عمومی دولت 

 ( .Trading Economics, 2015aدرصد گزارش شده است ) 1.91به میزان 

 

 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11
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اطالعات مربوط به آذربایجان را تهیه نموده است. سهم هزینه  2179تا سال  7332شانگر، یونسکو از سال برای این ن

آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی در طی این بازه زمانی روندی نزولی را به نمایش می گذارد به نحوی که سهم 

( . گزارش Global Economy, 2013ست ) رسیده ا 2172در سال  9.22به  7332درصد در سال  6.16آموزش از 

درصد گزارش نمود  2.69سهم آموزش و پرورش از کل تولید ناخالص داخلی را   2174بانک جهانی برای سال 

(Trading Economics, 2015b .) 

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد و به تفکیک در  33.45با  در آذربایجان برابر 2174ارتقاء دانش آموزان برای تحصیالت ابتدایی در سال نرخ 

 ( .UNESCO, 2014درصد بوده است ) 38.87درصد و  711 اپسران و دختران برابر ب

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 

فارغ التحصیلی برای تحصیالت ابتدایی در سال های اخیر در آذربایجان به طور قابل توجهی تغییر کرده است، نرخ اگرچه 

 ( .knoema, 2014درصد رسید ) 38.7به  2174سال  اما این نرخ در

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

درصد  1.749معادل  2175نرخ تکرار پایه برای دوره ابتدایی با استناد به اطالعات بانک جهانی  در آذربایجان درسال 

 ( .  Trading Economics, 2015cبود )

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد ( در آذربایجان 9.6) 2113ه های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال بر اساس داد

 ( . Knoema, 2012درصد رسید ) 2.1به  2179روندی متغیری داشته است .  نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در سال 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در آذربایجان:  6جدول 

 2113 2112 2111 2111 2119 سال

 2.1 7.2 7.8 2.8 9.6 درصد

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

آذربایجان در بین کشور های همسایه ایران از مردمانی با سطح سواد باال برخوردار است به نحوی که میزان باسوادی کل 

 33.86و برای مردان   33.12ر زنان اعالم شده است. نرخ باسوادی د 2176درصد برای سال  33.13جمعیت برابر با 

 ( .  UNESCO, 2015درصد اعالم شده است ) 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17
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در بین  18و رتبه این کشور  1.153برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی در سال 

 ,UNDPدالر است )76479درامد ناخالص ملی آن   درصد و 11.3کشور می باشد. هم چنین نرخ امید به زندگی  788

2016 .) 

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی .18

 

است که دانش آموزان آن در آزمون های بین المللی همچون تیمز و پرلز تاکنون  ایران همسایگانمعدود آذربایجان یکی از 

یه آذربایجان ، امارات متحده عربی ، عربستان سعودی ، عمان و کشور همسا 5شرکت کرده اند. برای مثال ایران همراه با 

شرکت کرده است. نتایج حاصله نشان داد که میانگین نمرات دانش آموزان پایه  2177قطر در آزمون بین المللی پرلز 

ود عملکرد چهارم هر شش کشور در خواندن به طور قابل توجهی پایین تر از نقطه مرکزی مقیاس پرلز است . با این وج

(. عملکرد بهتر دانش Mullis, 2012aدانش آموزان آذربایجانی بهتر از ایران و سایر کشورهای همسایه بوده است ) 

 ,Mullis et alآموزان آذربایجانی در درس ریاضیات نیز بهتر از فراگیران ایرانی و دیگر کشورهای همسایه است )

2012b کت نکرد. شر 2175( . آذربایجان در تیمز و پرلز 

 

 (2177پرلز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون خواندن ) پایه چهارم 1جدول 

 نمره کشور

 462 آذربایجان

 457 ایران

 439 امارات

 430 عربستان

 425 قطر 

 391 عمان

 

Mullis et al, (2012a) 

 

 (2177 تیمز – : توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات ) پایه چهارم8جدول 

 نمره کشور

 463 آذربایجان

 452 ارمنستان

 436 بحرین

 434 امارات 

 431 ایران

 413 قطر 

 410 عربستان

 385 عمان

 342 کویت

 

Mullis et al, (2012b) 
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. به همین است 716کشور ، رتبه آذربایجان   741براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین 

و در کیفیت مدیریت  714، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 711نحو آذربایجان در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه 

، دسترسی فراگیران به 31را کسب نموده است . رتبه آذربایجان با توجه به میزان آموزش کارکنان  727مدرسه رتبه 

 ( .Schwab, 2015می باشد ) 82ی  تخصصی و وجود خدمات آموزش 68اینترنت در مدارس 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 

انتخاب مدیر مدارس در دوره حاکمیت کمونیست ها و پیش ازسقوط شوروی سابق با نظارت شدید ومتمرکز وزارت آموزش 

ده وزارت وپرورش مستقردر مسکو و ازطریق شهرداری ها صورت می گرفت. بعد از استقالل این وظیفه کماکان بر عه

مدیر منصوب می گردد. البته در هر دو دوره زمانی ،  ،آموزش وپرورش آذربایجان بوده و ازطریق شهرداری های محلی

سال سابقه کار در وزارت آموزش و پرورش  الزم بود. در حال حاضر البته ارشدیت معلم از بعد سابقه کار  5داشتن حداقل 

 ( .   Magno , 2013عامل موثری در انتصاب وی می باشد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : وضعیت نشانگرهای آموزشی در آذربایجان  3جدول 
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 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2174 79 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 48.15 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 711 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 34.74 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
75.51 2175 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای  6

 به کل دانش آموزان
77 2176 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2176 711 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2176 )نفر( 99 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2176 21 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 - فقدان اطالعات سرانه دانش آموزی 71

 2177 دالر 944 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2175 1.91 آموزش وپرورش از بودجه عمومی سهم بودجه 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص  79

 داخلی
2.69 2175 

   نشانگرهای برون دادی 

 2014 99.4 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2174 38.7 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 1.749 ره ابتدایینرخ تکرار پایه های دانش آموزان دو 76

 2179 2.1 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2176 33.31 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.153 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 18 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - 432علوم پایه چهارم )نمره  .7 کرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی عمل 27

 رتبه اول در منطقه(

ریاضیات پایه چهارم تیمز  .2

رتبه اول در  469)نمره 

منطقه(+ در کیفیت آموزش 

 714ریاضیات و علوم رتبه 

2177 +

2176 

 2179 سال سابقه آموزشی 5 شیوه انتخاب مدیر مدارس  22

 

 

 
 

 

 انارمنست .5
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 اطالعات عمومی الف (

 
نفر و  9157251، با جمعیت  2176ارمنستان کشوری کوهستانی و تنها کشور مسیحی همسایه ایران بر اساس آمار سال 

درصد اعالم کرد.  711میالدی نرخ باسوادی خود را  7361سال برای نخستین بار در اوایل دهه  14.6نرخ امید به زندگی 

تولد  7111کودک در هر  79درصد، نرخ مرگ و میر نوزادان  69درصد ، نرخ شهرنشینی  1.4یت نرخ رشد ساالنه جمع

میلیارد دالر )بر اساس ارزش اسمی( و  95معادل  2176آن در سال  تولید ناخالص داخلی سال ،  15، نرخ امید به زندگی 

از استقالل، تحصیالت ابتدایی  قبل(.همچون دوره UNESCO, 2017باشد ) دالر می8934تولید ناخالص سرانه آن معادل 

 Government of the Republic ofو متوسطه در ارمنستان رایگان و تکمیل مدارس متوسطه اجباری است )

Armenia, 2017. ) 

 

 ب ( نشانگر های آموزشی

 
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

با توجه به مجموعه گزارش های شاخص توسعه انسانی بانک جهانی که از منابع رسمی شناخته شده تهیه شده است، نسبت 

 ( . Trading Economics, 2007aرسیده است ) 73.97به  2111دانش آموز به معلم در ارمنستان و در سال 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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رسید  52.4به  2175با توجه به گزارش بانک جهانی درصد پذیرش کودکان در دوره پیش دبستانی در ارمنستان و در سال 

(Trading Economics, 2015a . ) 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

در طی دو دهه گذشته دچار نوسان بوده است در حالی که نرخ پوشش در سال درصد پوشش تحصیلی ظاهری در ارمنستان 

، این نرخ را با توجه به  2172( . گزارش یونیسف برای سال Trading Economics, 2015bرسید ) 712.4به  2113

( . UNICEF, 2012aاعالم نمود ) 712.65با میانگین  719.3و در دختران  717.4جنسیت فراگیران در پسران معادل 

 ,Trading Economicsرسیده بود ) 84.7به  2111درصد پوشش تحصیلی واقعی طبق آخرین آمار موجود در سال 

2007b . ) 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

( مستقر در Knoemaبر اساس داده های رایگان پایگاه معتبر اشتراک گذاری، تصویر سازی و تجزیه و تحلیل آمار )

واشنگتن امریکا ، نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه با روندی افزایشی در 

 ( .  Knoema, 2012a; Knoema, 2012bدرصد رسید ) 2.7درصد با میانگین  2.9و  7.3به ترتیب به  2174سال 

 

 وحرفه ای به کل دانش آموزاننسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی  .5

 

نسبت دانش آموزانی که در دوره های فنی وحرفه ای ثبت نام کرده اند به کل فراگیران دوره متوسطه در هر دو جنس بر 

 ( .  Trading Economics, 2014) رسید 2174درصد در سال  71.88بانک جهانی به  طبق گزارش

 

 ننسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلما .6

 

منتشر  2115جدید ترین آمار موجود در وب سایت های سازمان های بین المللی مربوط به بانک جهانی است که در سال 

از ده درصد را نسبت به  درصد معلمان ارمنستان واجد شرائط علمی بوده اند که رشد بیش 11.45نشان می دهد که  شده و

 ( . World Bank , 2005سال قبل نمایش می دهد )

 

 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

درصد کل جمعیت رسیده است  93.2استفاده کنندگان از اینترنت در ارمنستان به  2172آمار یونیسف نشان می دهد تا سال 

(UNICEF, 2012b آمار یونسکو مبین روند صعودی دسترسی دانش آموزان ارمنی به کامپیوتر و اینترنت است به . )

دانش آموز به عنوان استفاده کننده وجود دارد . هم چنین آمار این  75وی که در برابر هر یک کامپیوتر در این کشور نح

 ( . UNESCO Institute for Statistics, 2016درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند. ) 711سازمان نشان می دهد 
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 سرانه دانش آموزی .8

 

ولی در سال  درصد بود 25.53معادل  2172ل سیر نزولی داشته به نحوی که در سا سرانه دانش آموزی در ارمنستان

(. آمار جدیدتری که وضعیت فعلی سرانه دانش آموزی را در این Knoema, 2013درصد سقوط کرد ) 77.9به  2179

 کشور نشان دهد ، یافت نشد. 

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

گذشت بیش از   در منطقه قفقاز نشان داد که علیرغم 2177پژوهش جامع یونیسف در خصوص وضعیت معلمان در سال 

به استثنای  -یک دهه از استقالل سیاسی کشورهای این منطقه جغرافیایی ، وضعیت معلمان از لحاظ سطح حقوق و دستمزد  

در بقیه کشورهای   -در این کشور نسبتا باال است معلم که حقوق ترکمنستان که داده های آن در دسترس نیست و مغولستان 

قفقاز و آسیای مرکزی کمتر از میانگین دستمزد ملی است. در سه کشور ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان حقوق معلم تنها 

 2177علمان در سال یافته های تحقیق هم چنین نشان می دهد که میانگین حقوق م  درصد میانگین دستمزد است. 68تا  59

( . بر اساس تغییرات اعالم شده توسط وزیر اقتصاد UNICEF, 2011دالر بوده است ) 974در ارمنستان ماهیانه 

درم به  792911، دولت این کشور مقرر نمود که میانگین حقوق معلمان دوره متوسطه از  2179ارمنستان در سال 

 (.Safaryan, 2013درم افزایش یابد ) 752111

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

با توجه به گزارش شاخص های توسعه بانک جهانی هزینه های عمومی در زمینه آموزش از مجموع هزینه های دولت در 

 ( .Trading Economics, 2015cگزارش شده است ) ٪71.66به میزان  2175ارمنستان در سال 

 

 خالص داخلیسهم هزینه آموزش وپرورش از تولید نا .11

 

آمار گزارش شده توسط بانک جهانی مبین آن است که سهم هزینه آموزش از مجموع تولید ناخالص داخلی  در ارمنستان در 

( . این آمار نشان می دهد که سهم آموزش Trading Economics, 2015dدرصد بوده است ) 2.81به میزان  2175سال 

به خوبی  2118 – 2171به نحوی که گزارش یونیسف در بازه زمانی  روندی نزولی را در این کشور طی کرده است

 ( .  UNICEF, 2010اختصاص یافته بود ) درصد از تولید ناخالص داخلی به آموزش 9.2آشکار می سازد 

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد و به تفکیک در پسران  33.3در آذربایجان برابر با  2174ارتقاء دانش آموزان برای تحصیالت ابتدایی در سال نرخ 

 ( .UNESCO, 2014درصد بوده است ) 33.13درصد و  711و دختران برابر به 
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 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 

درصد گزارش شده بود  718توسط بانک جهانی در حد  2115نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در سال 

(Trading Economics, 2005a . )  درصد  711.7، نرخ فارغ التحصیلی  2118گزارش جدید تر نشان داد که در سال

 ( . Knoema , 2008کاهش یافته است )

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

نرخ تکرار پایه دانش آموزان با توجه به مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی از منابع رسمی شناخته شده در 

 ( .Trading Economics, 2015eگزارش شده است ) ٪1.91به میزان  2175ارمنستان و در سال 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

نرخ ترک تحصیل دانش آموزان با توجه به مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی از منابع رسمی شناخته شده در 

های بعدی  گزارش   ( .Trading Economics, 2005bگزارش شده بود ) 7.05به میزان  2115ارمنستان و در سال 

 , Knoemaیافته است ) افزایش 2179درصد در سال  3.8به  7331در سال  9.5نشان داد که نرخ ترک تحصیل از 

2013 . ) 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

درصد  33.8سال و باالتر   75نرخ باسوادی در ارمنستان در گروه سنی  2175بر اساس یافته های بانک جهانی در سال 

 (. Trading Economics, 2015است )

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  84و رتبه آن  1.149برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی ارمنستان در سال 

دالر ، نرخ  8783ی ماه ، درآمد ناخالص مل 3سال و  14کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

( . از لحاظ UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 58.2درصد و درصد استفاده کنندگان از اینترنت  59جمعیت شاغل 

( و در سطح کشورهایی همچون ماکائو ، اتریش و 2171) در سال  33نیز رتبه ارمنستان   94نشانگر نرخ آزادی اقتصادی

 ( .  The Heritage Foundation, 2017مقدونیه است )

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی .18

 

ارمنستان یکی از کشورهایی است که دانش آموزان آن در آزمون های بین المللی همچون تیمز و پرلز تاکنون شرکت کرده 

ضیات پایه چهارم در درس ریا 2177اند. برای مثال عملکرد دانش آموزان این کشور اگرچه کمتر از میانگین آزمون تیمز 

نمره بیشتر از  21( که  452است ولی در بین کشور های منطقه بعد از آذربایجان  رتبه دوم را کسب کرده است ) امتیاز = 

                                                 
34 Index of Economic Freedom 

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom
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کشور  5درس علوم پایه چهارم از فراگیران  درنمره دانش آموزان ایرانی می باشد. البته عملکرد دانش آموزان ارمنستان 

( . براساس ارزیابی های  77و  71ران ، بحرین ، آذربایجان  و عربستان پایین تر بود ) جدول های منطقه یعنی ترکیه ، ای

است. به همین نحو ارمنستان در کیفیت  16کشور ، رتبه ارمنستان   741بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین 

را کسب  775و در کیفیت مدیریت مدرسه رتبه  41به ، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رت84کلی آموزش عالی رتبه 

و وجود  11، دسترسی فراگیران به اینترنت در مدارس 771نموده است . رتبه ارمنستان با توجه به میزان آموزش کارکنان 

 ( .Schwab, 2015می باشد ) 714خدمات آموزشی  تخصصی 

 

 (2177تیمز  –) پایه چهارم : توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات 71جدول 

 نمره کشور

 463 آذربایجان

 452 ارمنستان

 436 بحرین

 434 امارات 

 431 ایران

 413 قطر 

 410 عربستان

 385 عمان

 342 کویت

Source: IEA, 2012 

 

 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون علوم ) پایه چهارم 77جدول 

 کشور نمره

یهترک 463  

 ایران 453

 بحرین 449

 آذربایجان 438

 عربستان 429

 ارمنستان 416

 قطر 394

Source: IEA, 2012 

 

 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون ریاضیات ) پایه هشتم72جدول 

 کشور نمره

 ارمنستان 467

 امارات  456

 ترکیه 452

 ایران 415

 قطر 410

 بحرین 409

Source: IEA, 2012 
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 (2177تیمز  –: توزیع کشورها برحسب موفقیت در آزمون علوم ) پایه هشتم 79جدول 

 

 کشور نمره

 ترکیه 489

 ایران 414

 امارات  465

 بحرین 452

 ارمنستان 491

 عربستان 496

Source: IEA, 2012 

 

های منطقه باالترین  رتبه را کسب بین کشور س ریاضیات پایه هشتم دربر عکس عملکرد دانش آموزان ارمنستان در در

(. البته عملکرد  475نمره ( با فراگیران ایرانی می باشد  )امتیاز =  51( که مبین فاصله زیاد ) 461کرده است ) امتیاز = 

 (. 79و 72ول ا)جد دانش آموزان ارمنستان از درس علوم پایه هشتم مجددا نزول نموده است

 

 دارس شیوه انتخاب مدیر م  .19

 
عضو عبارتند از دو نفر معلم به انتخاب شورای  1عضو است که مدیر را انتخاب می کنند. این  1هیئت مدیره مدارس شامل 

معلمان مدرسه ، دو نفر از والدین به انتخاب شورای والدین ، دو عضو به انتخاب اداره آموزش و پرورش منطقه و یک 

ره عالوه بر انتخاب مدیر ، دوره زمانی ومیزان حقوق وی را تعیین می نماید عضو به انتخاب شهردار منطقه. هیات مدی

(Mkrtchyan and Tsaturyan, 2008 .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درارمنستان  74جدول
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 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2111 73 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 52.4 رصد پذیرش دوره پیش دبستانید 2

 2172 712 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2111 84.7 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
2.7 2172 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
71.88 2176 

   نینشانگرهای منابع انسا 

 2176 11.45 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2176 )نفر(75 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2176 711 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2179 77.9 سرانه دانش آموزی 71

 2177 دالر 974 کارکنان آموزش و پرورش  میانگین حقوق ماهانه  77

 2175 71.66 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص  79

 داخلی
2.81 2175 

   نشانگرهای برون دادی 

 2174 33.3 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2118 711.7 دایینرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابت 75

 2175 1.91 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2179 3.8 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 33.8 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.149 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 84 کشور 788خص کلی توسعه انسانی در بین رتبه شا 21

علوم پایه چهارم )نمره  .7 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

476) 

ریاضیات پایه چهارم تیمز  .2

( + در کیفیت 452)نمره 

آموزش ریاضیات و علوم 

 41رتبه 

2177 +

2176 

نتصاب هیات مدیره مدرسه /مدت ا شیوه انتخاب مدیر مدارس  22

 نامحدود

2118 

 

 

 

 ترکیه .6
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 اطالعات عمومی الف ( 

 
  13871491 حدود  2171سال  ترکیه در نقطه تالقی دو قاره آسیا و اروپا براساس آخرین برآورد سازمان ملل متحد در

د درصد جمعیت شهرنشین هستند. نرخ رش 6/17کیلومتر مربع  و  163235مساحت کلی کشور  نفر جمعیت داشته است.

تولد ، نرخ  7111کودک در هر  72درصد،  نرخ مرگ و میر نوزادان  19درصد ، نرخ شهرنشینی  7.5ساالنه جمعیت 

با تولید ناخالص  (.UNESCO, 2017باشد ) دالر می 73678تولید ناخالص سرانه آن معادل   سال ،  15امید به زندگی 

شود. در کمتر از یک دهه، درآمد صاد بزرگ دنیا محسوب میمیلیارد دالر، ترکیه هفدهمین اقت 133.54داخلی معادل 

دالر رسیده است. کشور ترکیه عضو سازمان  511هزار و  71سرانه در این کشور تقریباً سه برابر شده و به باالی 

( . ساختار Ministry of Foreign Affairs, 2011( است )G20) 21( و گروه OECD)  همکاری و توسعه اقتصادی

 نظام آموزشی ترکیه شامل سه دوره چهارساله برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم است. رسمی 

 

 نشانگر های آموزشی (ب

 
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

ارائه می دهد. ارزش میانگین برای  2179تا سال  7317برای این نشانگر، یونسکو اطالعات مربوط به ترکیه را از سال 

دانش آموز در برابر هر معلم  73.89 -کمترین تعداد هر یک معلم بود که برابر دانش آموز در  23.35ه، ترکیه در این دور

( . Global Economy, 2013می باشد ) 7317دانش آموز در برابر هر معلم در سال  91.8و حداکثر  2179در سال  -

 ( . World Bank, 2014را اعالم کرده است )دانش آموز  73هر یک معلم  به ازای 2174آمار بانک جهانی برای سال 
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 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

آمار مرتبط با درصد پذیرش کودکان الزم التعلیم دوره پیش دبستانی در ترکیه که توسط یونسکو تهیه شده است مبین رشد 

معادل  2174، در سال  76.29معادل  2111در سال  صعودی در طی یک دهه اخیر می باشد به نحوی که درصد پذیرش

 ( . UNESCO, 2015درصد رسیده است ) 28.39به  2175و در سال  26.89

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

نرخ پوشش  2175درصد پوشش تحصیلی ظاهری در ترکیه در طی دو دهه گذشته دچار نوسان چندانی نبوده است .در سال 

 ,World Bankدرصد گزارش شده است ) 712.43با میانگین  712.75و برای دختران   712.82ظاهری برای پسران 

 ( . UNESCO, 2015اعالم نموده است ) 34.74( . آخرین گزارش یونسکو نرخ پوشش واقعی را در ترکیه معادل 2015

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

از دانش  2.33فقط   2179بوده است به نحوی که درسال رشد بخش خصوصی در حوزه آموزش در ترکیه بسیار بطئی 

( . البته بعد از قدرت یافتن رجب طیب UNESCO, 2013آموزان  ابتدایی در مدارس غیر دولتی ثبت نام کرده بودند )

اردوغان و در طی سال های اخیر مدارس متوسطه مذهبی خصوصی که عالوه بر دروس مرسوم ، آموزش های موردنظر 

، از کل فراگیران  2174را ارائه می دهند به شدت افزایش یافته است به نحوی که برطبق آخرین آمار در سال حزب وی 

( . با عنایت به این اطالعات می Gur , 2016درصد در این مدارس به تحصیل اشتغال می ورزند ) 3.6دوره متوسطه 

 ر دولتی به تحصیل اشتغال دارند. در مدارس غی درصد دانش آموزان 5توان پیش بینی نمود که در حال حاضر حدود 

 

 نسبت دانش آموزان شاخه فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

برنامه های فنی و حرفه ای در نظام آموزشی ترکیه را می توان به چهار نوع اصلی صنعتی و فنی؛ تجارت، گردشگری و 

( . اگر الگوهای فعلی حفظ شود، انتظار می WENR, 2017ارتباطات؛ خدمات اجتماعی؛ و خدمات مذهبی تقسیم نمود )

درصد از فراگیران جوان از یکی از دوره های فنی و حرفه ای فارغ التحصیل شوند. در یک بررسی تطبیقی  94رود 

درصد کمتر از  71مشخص گردید که ترکیه به عنوان یکی از اعضای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی هنوز 

 ( . OECD, 2016درصد ( در رشته های فنی و حرفه ای  دانش آموز دارد ) 46اعضا )  میانگین سایر

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

گزارش سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی مبین آن است که سطح خودکارآمدی معلمان ترکیه در حد میانگین ورضایت 

سال  41تدریس در دوره ابتدایی تا متوسطه و در بدو استخدام معلمان باید زیر شغلی آنان کمتر از حد متوسط است . برای 

( . برنامه درسی تربیت OECD , 2013شرکت نمایند )نیز بوده و عالوه بر داشتن مدرک لیسانس در یک آزمون عمومی 

اد درسی معلم شامل موضوعات تخصصی، موضوعات آموزشی، و دوره های کارورزی است. معلمان بعضی از مو
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معلم به تدریس در مراکز  دوره حرفه ای تربیت همچون زبان انگلیسی می توانند با داشتن درجه کارشناسی وگذراندن یک

انی و ابتدایی بپردازند. معلمان تاریخ، جغرافیا، ریاضیات یا فیزیک باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند تپیش دبس

(WENR, 2017 .) 

 

 ه فناوری اطالعات وارتباطاتنوع دسترسی مدارس ب .7

 

در ترکیه در برابر هر یک کامپیوتر در مدرسه ) در کلیه مقاطع تحصیلی  2176گزارش یونسکو مبین آن است که در سال 

(  . هم چنین UNESCO Institute for Statistics, 2016دانش آموز به عنوان استفاده کننده وجود داشته است ) 45( 

( . از آغاز UNDP, 2016) کرده انددرصد از مردم در ترکیه از اینترنت استفاده می  59بیش از  2176طبق آمار تا سال 

میالدی وزارت آموزش و پرورش ترکیه تالش نمود تا آزمایشگاه های کامپیوتری را در مدارس راه اندازی و  2111دهه 

درصد  41از  2115ل به اینترنت در سال ارتباطات اینترنتی را در مدارس فراهم کند. طبق آمار رسمی مدارس متص

درصد  81، 2118(. در نهایت، در سال SPO 2008افزایش یافت ) 2116درصد در سال  68.7( به 2111)بانک جهانی 

 2171سال  تااز دانش آموزان  ٪36که  بود دولت ترکیه آن(. هدف MNE, 2008) بودندمدارس دارای اتصال به اینترنت 

 (. Tezci, 2009س دسترسی پیدا کنند )به اینترنت در مدار

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

و برحسب برآورد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای دوره  2179هزینه سرانه هر دانش آموز در ترکیه در سال 

 ( . OECD, 2013دالر بوده است ) 2765دالر با میانگین  2411دالر و برای آموزش متوسطه  7861ابتدایی معادل  

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

حقوق و دستمزد معلمان در ترکیه در طی دهه گذشته دو برابر شده است که نشاندهنده یکی از بیشترین درجات افزایش در 

راتب کمتر از بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. با این حال، حقوق معلمان ترک هنوز به م

سال تجربه معلمی ، حقوق معلمان ابتدایی ترکیه  75. پس از می باشدمیانگین حقوق معلمان کشورهای عضو این سازمان 

دالر می  98796دالر است در حالی که میانگین  حقوق معلمان در دیگر کشورهای عضو سازمان  25783ساالنه معادل 

 94سال تجربه در  75میانگین حقوق ساالنه معلمان با ، این سازمان  2175( . در گزارش سال OECD, 2013باشد )

دالر کاهش یافته است، یعنی تقریبا یک  28771دالر بوده است، در حالی که این رقم در ترکیه به  44،600کشور عضو 

راموش نمود ( . نکته ای که نباید فHurriyet Daily News, 2015چهارم آنچه یک معلم در لوکزامبورگ می گیرد )

از  کمترحقوق دریافتی معلم در ترکیه ، ارزیابی حقوق معلم با توجه به نوع معیار مورد بررسی است . به عنوان مثال 

در می یابیم که معلمان ترکیه در  دولتبا حقوق سایر کارکنان  تطبیق در، ولی   است همکاران خود در کشورهای اروپایی 

ون دانمارک ، نیوزلند ، فرانسه ، ایرلند ، سوییس و امریکا حقوق بیشتری نسبت یه سایر مقایسه با معلمان کشورهایی همچ

 ( . Startz, 2016کارکنان دولت دریافت می کنند )
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 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

کیه گزارش می در حال حاضر آموزش بزرگترین رقم بودجه دولت ترکیه را تشکیل می دهد به نحوی که سازمان آمار تر

 21.9میلیارد لیر ترک ) 19.6از  2174تا  2177دهد که هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش در سال های 

(. همچنین داده های یونسکو WENR, 2017میلیارد دالر( افزایش یافته است ) 31.4میلیارد لیر ) 779.6میلیارد دالر( به 

، 2179تا  2116آموزش و پرورش به عنوان بخشی از بودجه عمومی ترکیه از سال نشان می دهد که درصد هزینه های 

 ( .UNESCO, 2015درصد افزایش یافته است ) 72.4درصد به  8.5از 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

موده است. میانگین سهم جمع آوری ن 2116تا  7318برای این نشانگر، یونسکو اطالعات مربوط به ترکیه را از سال 

 ,Global Economyدرصد بوده است ) 2.54آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی بر اساس این اطالعات معادل 

(. از اوایل دهه جدید دولت ترکیه سهم بیشتری را به هزینه های آموزش اختصاص داده است به نحوی که گزارش 2006

 OECDدرصدی آموزش از تولید ناخالص داخلی است ) 5ادی مبین سهم سازمان توسعه و همکاری اقتص 2176سال 

2016  . ) 

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

به  2111درصد در سال  38.52داده های یونسکو نشان می دهد که نرخ ارتقا از دوره ابتدایی به دوره متوسطه از سال 

 ( . UNESCO, 2015در هر دوگروه جنسی تغییر یافته است ) 2177در سال  33.14

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

جمع آوری نموده و میانگین نرخ فارغ  2172تا  7384برای این نشانگر یونسکو اطالعات مربوط به ترکیه را از سال 

  2176( . در سال Global Economy, 2006درصد اعالم نموده است ) 36.18التحصیلی را در دوره ابتدایی معادل 

درصد در پسران ( اعالم  66درصد در دختران و  11درصد )  68رخ فارغ التحصیلی دانش آموزان متوسطه میانگین ن

 ( .  OECD ,2016شده است )

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

توسط بانک جهانی در ترکیه  2175میانگین نرخ تکرار پایه در آموزش ابتدایی در هر دو جنس پسر و دختر برای سال 

 ( . World Bank, 2015اعالم گردید ) 7.11معادل 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان  .15
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 9درصد و فراگیران دختر را  2مرکز داده سیاست آموزشی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان پسران را  2014در سال 

 (. EPDC, 2014درصد اعالم نمود )

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

درصد در  35.63به  7315درصد در سال  67.69، نرخ سواد بزرگساالن ترکیه از  بر اساس پایگاه اطلس داده های جهان

 ( .Knoem, 2015درصد رسیده است ) 9.28با میانگین نرخ ساالنه  2175سال 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

سانی خوب است که این کشور را در رده توسعه ان 1.161برابر با  2176ترکیه در سال  ارزش شاخص کلی توسعه انسانی

سال ، و درآمد ناخالص ملی  15.5نرخ امید به زندگی در هنگام تولد .  - کشور 788بین  در 17رتبه    -قرار می دهد 

 (.UNDP, 2016دالر می باشد )  78115

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی .18

 

فیت مقایسه نظام های آموزش متوسطه مورد استفاده ( که برای سنجش کی  (PISAبرنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان 

کشور در دروس علوم، ریاضیات و مهارت های خواندن را مورد  12عملکرد دانش آموزان  2175قرار می گیرد در سال 

ارزیابی قرار داد. همچون ارزیابی های قبلی ، نتایج آزمون ترکیه چندان درخشان نبوده و ضعف های اساسی نظام آموزشی 

رتبه دوم از آخر را  OECDکشور عضو  95در بین  2172ین  کشور را به نمایش گذاشت. دانش آموزان ترکیه در سال ا

، اگرچه ( .  با این وجود WENR, 2017فقط دانش آموزان مکزیکی در رتبه پایین تری قرار داشتند ) -کسب کردند 

نسبتا بهتر از همگنان خود می باشد. برای لی حضیض بوده و عملکرد دانش آموزان ترکیه در منطقه خاورمیانه دچار اوج و

( را کسب  489و  469، دانش آموزان پایه چهارم و هشتم ترکیه در درس علوم رتبه اول ) امتیاز =  2177مثال در تیمز 

مارات متحده رتبه آنان سوم وپایین تر از دانش آموزان ارمنستان و ا، کردند در حالی که در درس ریاضیات پایه هشتم 

است. به  711کشور ، رتبه ترکیه   741عربی بود. براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین 

و در کیفیت مدیریت  719، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 32همین نحو ترکیه در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه 

، دسترسی فراگیران به اینترنت 712ست . رتبه ترکیه با توجه به میزان آموزش کارکنان را کسب نموده ا 716مدرسه رتبه 

 ( . Schwab, 2015می باشد ) 65و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  62در مدارس 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
گزارش سازمان توسعه و در ترکیه مدیران مدارس بیشتر تمایل به اجرای سبک رهبری اداری تا رهبری آموزشی دارند.  

همکاری اقتصادی نیز نشان می دهد که مدیران مدارس بیشتر به فکر اجرای امور اداری روزمره و نحوه تدارک و صرف 

)مصاحبه( انتخاب می شوند . همچنین   بودجه هستند. به هر حال در ترکیه مدیر مدرسه بر اساس موفقیت در امتحان شفاهی
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آنان نقش دارند. البته مدیران مدارس خاص ممکن است محتاج ارائه مدرک و شایستگی های مدیران استانی در انتخاب 

 (.  OECD, 2013تخصصی مربوط به مدرسه باشند )

 

  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درترکیه  75جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2174 73 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 28.39 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 712.43 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 34.74 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
5 2176 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
94 2176 

   انسانی نشانگرهای منابع 

 - فقدان داده نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2176 45 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2176 81 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2179 دالر 2765 سرانه دانش آموزی 71

 2177 ماهانه ( 2942دالر)  28771 اهانه کارکنان آموزش و پرورش  میانگین حقوق م 77

 2175 72.4 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص  79

 داخلی
5 2176 

   نشانگرهای برون دادی 

 2177 33.14 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2116 36.18 ش آموزان دوره ابتدایینرخ فارغ التحصیلی دان 75

 2175 7.11 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2174 2.5 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 35.63 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.161 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 17 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

علوم پایه چهارم )نمره  .7 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

ه ریاضیات پای. 2 (469

( + 489چهارم تیمز )نمره 

آموزش ریاضیات و کیفیت 

 719علوم رتبه 

2177 +

2176 

 2176 حبه / انتصاب / تخصص مصا شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 عراق .7

 

 
  

 الف ( اطالعات عمومی 

 
درصد  97هزار نفر رسید.  411میلیون و 96میالدی به بیش  2175درصد در سال  9.2جمعیت عراق با نرخ رشد 

( . نرخ امید به UNESCO, 2015باشد ) نفر می 26تولد ،  7111جمعیت شهر نشین و نرخ مرگ و میر کودکان از هر 

(. اقتصاد عراق تحت تأثیر UNESCO, 2017) استدالر  74835تولید ناخالص سرانه آن معادل  وسال  63ندگی ز

درصد ، تولید ناخالص داخلی  91درصد درآمد ارزی آن را فراهم می سازد. نرخ بیکاری  35نفت است که حدود  فروش

  به خود اختصاص داده است 2177ت را در سال درصد از اشتغال تمام وق 61دالر و بخش دولتی تقریبا  4111سرانه 

(USAID, 2011 پنج سال پس از تهاجم امریکا به عراق، حدود . )میلیون نفر آواره داخلی ،  دو میلیون پناهنده در  2،4

 تغذیه بودند( و تنها یک سوءخارج از عراق و چهار میلیون در معرض تهدیدات غذا قرار داشتند )یک چهارم بچه ها دچار 

میزان  2111( . در سال Bailey and Atkinson , 2008)  شتندسوم کودکان عراقی دسترسی به آب آشامیدنی سالم دا

درصد برای زنان بود . آمار و ارقام سازمان ملل نشان می دهد که میزان  64درصد برای مردان و  84سواد بزرگساالن 

 ,UN)ه است درصد کاهش یافت 82.4درصد به  84.8از  2118تا  2111ساله بین سال های  24تا  75سواد عراقی های 

(. آموزش تا پایه ششم ابتدایی اجباری است و پس از آن افراد باید در یک امتحان سراسری شرکت نمایند. تا کالس 2008

 .   و با ورود به دوره متوسطه اول ، مدارس جداگانه برای پسران و دختران وجود دارد ششم هم چنین مدارس مختلط
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 ب ( نشانگر های آموزشی

 
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

 29.34نشان می دهد که میانگین نرخ دانش آموز به معلم در عراق معادل  2111تا  7311آمار یونسکو برای چهار دهه 

این نسبت در دوره ابتدایی ،  2175 – 2176( . در طی سال تحصیلی Global Economy, 2007نفر بوده است )

نفر کاهش یافت . در حال حاضر نسبت دانش آموز به معلم  71.9و  71.4،  76سطه اول و متوسطه دوم به ترتیب به متو

 ( . UNICEF, 2016نفر می باشد ) 71در کلیه سطوح تحصیلی

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

دبستانی محروم  دریافت آموزش پیش به علت رخدادهای سیاسی ناگوار دو دهه اخیر در عراق بخش عمده ای از کودکان از

مانده اند و به همین علت اطالعات جدیدی در دسترس محققان قرار ندارد . بنا بر آخرین اطالعات موجود مبتنی بر آمار 

سنی بوده است  درصد کودکان گروه 6.67معادل  2111نرخ پذیرش دوره پیش دبستانی در این کشور و در سال  ، یونسکو

(UNESCO, 2007  . ) 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

گزارش شده است  32.97و نرخ پوشش واقعی معادل  718.72معادل  2111درصد پوشش تحصیلی ظاهری برای سال 

(UNESCO, 2007 گزارش سال . )بانک جهانی نشان می دهد در عراق، میزان پوشش تحصیلی ظاهری در  2174

درصد کاهش می یابد. درصد پوشش  66و پسران است که در دوره متوسطه به  درصد برای دختران 711آموزش ابتدایی 

 ( . World Bank , 2014درصد است ) 32تحصیلی واقعی 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

انواده های خ 2119در زمان حکومت صدام حسین تاسیس مدارس خصوصی ممنوع بود ولی از زمان حمله امریکا در سال 

خدمات دولتی خوب در دریافت از بسیاری از والدین زیرا  بودندعراقی شاهد گسترش این مدارس در کلیه سطوح تحصیلی 

آمار رسمی در ، . علیرغم گسترش کمی بخش خصوصی  (Kami and Chaudhry , 2010) شده اندحوزه آموزش ناامید 

 خصوص یافت نشد. این 

 

 ار ودانش وفنی وحرفه ای به کل دانش آموزاننسبت دانش آموزان شاخه ک .5

 

درصد پسران در دوره های  71درصد دانش آموزان دختر  و  74.7،  7383در حالی که طبق آمار بانک جهانی در سال 

درصد پسران عراقی و در کل  5.2درصد دختران و  7 فنی و حرفه ای ثبت نام کرده بودند ، در آخرین آمار موجود فقط

 ( . World Bank , 2007ال داشته اند )غآنان در رشته های مختلف کار ودانش وفنی وحرفه ای به تحصیل اشتدرصد  9.5
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 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

گزارش یونیسف نشان می دهد که نسبت معلمان واجد شرائط علمی در سال های اخیر در عراق روندی نزولی را نشان می 

،  13نسبت معلمان واجد شرائط علمی در دوره ابتدایی به ترتیب  2176تا   2174ن مثال در طی سال هایدهد . به عنوا

درصد معلمان کلیه مقاطع تحصیلی واجد شرائط علمی بوده  11، فقط  2176درصد گزارش شده است. در سال  11و  11

 ( . UNICEF, 2016اند )

 

 طاتنوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتبا .7

 

درصد مردم عراق به اینترنت و فضای  91حدود فقط  2176بر اساس گزارش پایگاه " وضعیت جهانی اینترنت " در سال 

 در خصوص این نشانگر یافت نشد.  رسمی ( . هیچ اطالعاتInternet World Stats, 2016مجازی دسترسی داشتند )

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

دالر( برای دانش آموزان دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه در سال تحصیلی  7736میلیون دینار )حدود  7.9عراق 

 ( .UNICEF, 2016هزینه کرده است ) 2175-2174

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

 فقدان داده 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

کاهش یافته است. در  2176تریلیون دینار در سال  6.1به  2179تریلیون دینار در سال  1.3کل هزینه های آموزشی از 

درصد از هزینه های دولت را صرف آموزش و پرورش کرده که در پایین ترین رتبه در بین  5.1، عراق تنها 2176سال 

 ( .UNICEF, 2016کشورهای خاورمیانه قرار دارد )

 

 لید ناخالص داخلیسهم هزینه آموزش وپرورش از تو .11

 

گردآوری  7383تا  7311یونسکو اطالعات مربوط به هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی عراق را از سال 

( . آمار بانک جهانی نشان می دهد که سهم این Global Economy, 2017درصد بود ) 9.28نموده که میانگین آن معادل 

 ( . Kulaksiz et al , 2014در حالی که آمار جدیدتری وجود ندارد ) رسید  2113درصد در سال  3هزینه به 
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 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

استناد و آن را برای دانش  7333در خصوص نرخ ارتقاء دانش آموزان به آمار سال  2174گزارش بانک جهانی در سال 

 , World Bankگزارش نموده است ) 17.5 درصد با میانگین 13درصد و برای دانش آموزان پسر  64آموزان دختر 

2014 . ) 

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 

درصد اعالم شده است  51.82، 2111بر اساس گزارش یونسکو نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان عراقی در سال 

(Global Economy, 2007 .) .آمار جدیدتری یافت نشد 

 

 نرخ تکرار پایه در دانش آموزان .14

 

،   2174 – 2175تکرار پایه دانش آموزان عراق در سال های اخیر رو به افزایش بوده است.  در طی سال تحصیلی  نرخ

درصد از دانش آموزان عراقی مجبور به تکرار پایه تحصیلی شده اند. باالترین نرخ تکرار پایه مربوط به دوره  76.8

درصد از بودجه آموزش  21.7که بخاطر تکرار پایه حدود  درصد( است. گزارش یونیسف نشان می دهد 21متوسطه اول )

و پرورش عراق هدر رفته است که مبین ناکارآیی بحرانی در نظام آموزش و پرورش است. هزینه اقتصادی تکرار و افت 

درصد کل بودجه آموزشی ( بوده است  78.8تریلیون دینار ) 7.5در عراق معادل   2175تحصیلی در سال های 

(UNICEF, 2016 . ) 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان  .15

 

 48.9کودک آواره از خانه وکاشانه در داخل عراق نتوانسته اند در هیچ مدرسه ای شرکت کنند ) یعنی  955،111حدود 

درصد کودکان استان های صالح الدین و دیاله قادر به حضور  31درصد از کل دانش آموزان آواره (. بخاطر جنگ بیش از 

میلیون کودک( دسترسی به  7.2درصد از کودکان مدرسه ای عراقی ) 79.5، 2179آموزشی نیستند. از سال  در نظام

 (. UNICEF, 2016ند )ه اتحصیالت ابتدایی نداشت

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

برابر با  میالدی به ترتیب 2179تا سال  2111ساله عراقی بطور میانگین ازسال  75 – 24نرخ سواد زنان و مردان  

 2175( . بانک جهانی نرخ سواد را در عراق برای سال  UNESCO, 2013a,bبوده است ) 86.13درصد و  81.59

 (. World Bank, 2015درصد اعالم نمود ) 87.54معادل 
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 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  727و رتبه آن  1.643بر با برا 2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی عراق در سال 

دالر ، نرخ  77618ماه ، درآمد ناخالص ملی  6سال و  63کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

 ( . UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 71.2درصد و درصد استفاده کنندگان از اینترنت  95.9جمعیت شاغل 

 

 آزمون های بین المللی  عملکرد دانش آموزان در .18

 

اطالعات مرتبط با عراق نشان می دهد دانش آموزان این کشور در طی دو دهه گذشته در هیچ یک از آزمون های بین 

 المللی همچون تیمز ، پرلز و پیزا شرکت نکرده اند. 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 

 فقدان داده 
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  موزشی درعراق : وضعیت نشانگرهای آ76جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2176 71 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2111 6.67 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2174 711 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2174 32 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

کل دانش نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به  5

 آموزان
 - فقدان داده

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
9.5 2111 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2176 11 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - فقدان داده کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 - فقدان داده سی دانش آموز به اینترنتدستر 3

   نشانگرهای مالی 

 2176 دالر 7736 سرانه دانش آموزی 71

 - فقدان داده میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2176 5.1 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2113 3 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2174 17.5 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2111 51.82 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 76.1 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2179 79.5 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 87.54 سال به باال ( 75ای سنی ) نرخ باسوادی گروه ه 78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.643 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 727 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

 - فقدان داده عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 - فقدان داده شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 کویت   .8

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
نفر و نوع حکومت امیرنشین موروثی  4,348,395میالدی  2176کیلومتر مربع ،جمعیت در سال  71/878مساحت کویت 

نوزاد ،  1تولد  7111درصد جمعیت کویت شهر نشین ، نرخ مرگ و میر کودکان از هر  38( . CSB, 2016می باشد ) 

کویت  (.UNESCO, 2017باشد ) دالر می 17972و تولید ناخالص سرانه آن معادل  سال ،  15 نرخ امید به زندگی

( و بنا به Silicon India, 2012) واحد پول در دنیا دارای اقتصاد مبتنی بر نفت و واحد پول آن دینار ارزشمندترین

درآمد حاصل   (.World Bank , 2015گزارش بانک جهانی، چهارمین کشور ثروتمند جهان برحسب درآمد سرانه است )

درصد بودجه دولت را تامین می نماید  ، در حالی که نرخ بیکاری  15درصد تولید ناخالص داخلی و  31از فروش نفت خام 

( . کویت دارای باالترین سطح سواد در Trading Economics, 2017aدرصد می باشد ) 7.9درصد و نرخ تورم  2/2

عالوه بر این، کلیه  ( . تحصیالت برای دانش آموزان اجباری و رایگان می باشد .Kawach, 2010جهان عرب است )

  دانش آموزان از لباس ، غذا و لوازم تحریر و وسیله نقلیه رفت و آمد مجانی استفاده می کنند .

 

 ب ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

وسط بانک جهانی باز نشر شده است ، نسبت دانش آموزبه معلم در دوره ابتدایی بر اساس داده های مرکز آمار یونسکو که ت

( . البته گزارش World Bank, 2015b,cنفر بوده است ) 1.2و   8.87در کویت به ترتیب  2175و متوسطه و در سال 
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 2176ه در سال خصوصی در حوزه پژوهش است نشان می دهد  کای منتشره توسط گروه بازرگانی اکسفورد که موسسه 

بود. هم چنین تعداد  5.6نسبت دانش آموز به معلم بدین ترتیب که  بودندمعلم در کویت مشغول تدریس  65،217در مجموع 

 Oxfordدانش آموز در هر یک کالس است  ) 24.5عدد می باشد که نشانگر حضور  75172کل کالس های کویت 

Business Group, 2016 . ) 

 

 یش دبستانیدرصد پذیرش دوره پ .2

 

بر اساس گزارش موجود پذیرش دوره پیش دبستانی در . کویت در منطقه خاورمیانه پیشرو در ثبت نام پیش دبستانی است 

( و بسیار نزدیک به آمار ایاالت متحده  ٪59.8درصد می باشد  ، یعنی باالتر از میانگین جهانی )  66.4کویت برای سال 

تا  4و کویت ناشی از این واقعیت است که دولت مهدهای کودک را برای کودکان سنین ( . موقعیت پیشر% 17.5امریکا ) 

 ساله به صورت رایگان فراهم ساخته است . 6

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری وواقعی .3

 

 712( معادل  %718درصد پوشش تحصیلی ظاهری در دوره ابتدایی کویت در مقایسه با میانگین جهانی )  2176در سال 

درصد  39.6( و معادل  ٪711.1باشد. در دوره متوسطه پوشش تحصیلی ظاهری کمتر از میانگین جهانی ) درصد می

درصد بوده  32.81معادل  2174( . درصد پوشش تحصیلی واقعی در سال Oxford Business Group, 2016است )

 ( . UNESCO, 2016است )

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .4

 

دانش آموز دختر و پسر می باشد. آمار وزارت آموزش و پرورش کویت  267252مدرسه خصوصی با  521کویت دارای 

دانش آموز(  11164درصد دانش آموزان کویت مشغول به تحصیل در مدارس خصوصی ) 78نشان می دهد که حدود 

 (. 2171هستند ) العازمی،

 

 رفه ای به کل دانش آموزاننسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وح .5

 

با توجه به مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی که از منابع رسمی شناخته شده تهیه شده است درصد دانش آموزان 

 7.53و  2.15به ترتیب معادل  2174در دوره های متوسطه فنی وحرفه ای ثبت نام کرده اند، در سال که پسر و دختر 

 (. Trading Economics, 2014bاست )درصد کل دانش آموزان بوده 

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .6

 

معلمان کویتی را واجد شرایط درصد  711بانک جهانی  7333 – 2118بر اساس داده های یونسکو ، برای بازه زمانی 

ویت واجد شرائط علمی درصد معلمان ک 18.39فقط  2175( .  در سال  World Bank, 2008علمی اعالم نموده بود )

 ( . World Bank, 2015شناخته شده اند که مبین افت کیفی معلمان نسبت به گذشته است )
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 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

( در برنامه های آموزشی را ICTوزارت آموزش و پرورش کویت تالش می کند استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات )

، در مدارس دولتی کویت به طور متوسط یک 2116ق گسترش یادگیری های الکترونیکی تسریع بخشد. در سال از طری

های  دانش آموز وجود داشت که این عدد به میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری 79کامپیوتر برای هر 

خانوار به رایانه یا لب تاپ  71هر خانواراز  شش(. AlMarwani, 2013( بسیار نزدیک است ) OECDاقتصادی ) 

دانش آموز یک  8 هر ، در کویت 2176نفر به اینترنت دسترسی دارند. در سال  8نفر ،  71شخصی و هم چنین از هر 

دانش  ،درصد مدارس کویت 34در هم چنین  کامپیوتر وجود دارد ( . 7دانش آموز 5کامپیوتر دارند )در اروپا برای هر 

درصد معلمان کویتی شرائط علمی الزم را برای تدریس خود ازطریق  56 عالوه بر ایندسترسی دارند.  آموزان به اینترنت

درصد آنان توانایی آموزش مهارت های پایه و اساسی کامپیوتر را دارند  22فناوری اطالعات و ارتباطات دارا بوده و 

(Al-Shatti, 2016 .) 

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

دالر و  77248نشان می دهد سرانه دانش آموزی برای دوره ابتدایی در کویت برابر با  2174آمار یونسکو برای سال 

( . گزارش جدیدتر روند افزایشی سرانه دانش آموزی را UNESCO, 2016دالر بوده است ) 79523برای دوره متوسطه 

عضو شورای همکاری خلیج  هایآموز در کویت بیش از متوسط کشور نشان می دهد به نحوی که هزینه های هر دانش

  ( . Oxford Business Group, 2016) دالر برای یک دانش آموز می باشد  74911فارس و برابر با 

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

قوق نسبتا باال )حدود یافته های پژوهشی ال عبید نشان داد دولت کویت تالش می کند تا افراد را از طریق پرداخت ح

ساعت در سال تشویق به ورود به  981دالر آمریکا در سال و بدون پرداخت مالیات( با میانگین ساعات کار حدود  95111

( . یکی از پایگاه های کاریابی برای استخدام معلمان خارجی در کویت  میانگین Alobaid, 2006حرفه معلمی نماید )

 9111تا  7811دینار کویت )تقریبا معادل  811تا  511ان را بدون احتساب مالیات معموال از حقوق و دستمزد ماهانه معلم

حقوق و دستمزد باالتر بر اساس درجه ، دالر امریکا ( اعالم وتاکید می نماید که برای پست های مدیریتی در مدارس 

رجی که به تدریس زبان انگلیسی در ( . تجربه یک معلم خاTeach Away, 2017تحصیلی و تجربه پرداخت می گردد )

 ,Fitzpatrickدالر در ماه است ) 2611مدارس کویت اشتغال داشته نیز نشان می دهد میانگین حقوق معلم در کویت 

2017  .) 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

وسط بانک سرمایه بر اساس گزارش "صنعت آموزش و پرورش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس" که ت

خود را به آموزش و پرورش  2176درصد از بودجه سال  3.5منتشر شده است دولت کویت  Alpen Capitalگذاری 
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درصد ( می باشد.  در واقع  15.6اختصاص داده است که کمتر از میانگین دیگر اعضای  شورای همکاری خلیج فارس )  

ومی کشورهای منطقه تحت تأثیر مبالغ هنگفتی قرار گرفت که عربستان میانگین سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عم

 8.8و  71.7درصد( . دولت های قطر و بحرین به ترتیب  22.8برای آموزش تعیین نمود )  2176سعودی در بودجه سال 

ت متحده  و ایاال ٪77.85، انگلیس  ٪5.2آلمان  ، درصد را صرف آموزش و پرورش کردند. در بین کشور توسعه یافته

 ,Oxford Business Groupخود را به آموزش و پرورش اختصاص دادند ) 2176از بودجه سال  ٪74.3امریکا 

2016 .) 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

حظه ای اگرچه هزینه های عمومی آموزش در کویت به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر به طور قابل مال

 (. Knoema, 2017رسید ) ٪9.8به  2116افزایش یافته است، اما در سال 

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

اعالم  2172درصد برای سال  38.99میانگین  با %33.14و فراگیران دختر  %36.31نرخ ارتقاء دانش آموزان پسر 

 ( . UNESCO, 2012گردیده است )

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  .13

 

اعالم شده  %88.3و دانش آموزان متوسطه   %719.4نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی  2179برای سال 

 ( . World Bank, 2013است ) 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان .14

 

 ( . UNESCO, 2016اعالم شده است )  %1.57نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی  2179برای سال 

 

 خ ترک تحصیل دانش آموزاننر  .15

 

درصد ( در کویت  2.5) 2112بر اساس داده های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال 

 . ( Knoema, 2012درصد رسید ) 4.9به  2172روندی صعودی داشته است  .  نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در سال 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

درصد است که قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته است  36.2، نرخ باسوادی در کویت  2176ار یونیسف در سال طبق آم

(Oxford Business Group, 2016 بر اساس اطالعات یونسکو در سال .)نرخ باسوادی با توجه به گروه سنی  2175

 ( . UNESCO, 2015درصد بود ) 33.75درصد و در مردان  33.4سال به باال در زنان  75

 



83 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  57و رتبه آن  1.811برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی کویت در سال 

دالر ، نرخ  16115ماه ، درآمد ناخالص ملی  5سال و  14کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

 ( .UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 82.7درصد و استفاده کنندگان از اینترنت  66.1اغل جمعیت ش

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  .18

 

سنت فرهنگی کویت برای بها دادن به آموزش و پرورش بسیار قوی است و کویتی ها در دهه های گذشته در برخی از 

داشته اند. دولت کویت در این بخش به شدت سرمایه گذاری کرده است بنحوی که این امر  بهترین دانشگاه های دنیا حضور

های منطقه خلیج فارس برسد. با این وجود، عملکرد م به پایین ترین سطح در بین کشورباعث شده نسبت دانش آموز به معل

رد انتظار است. براساس ارزیابی های بین آموزشی کویت در رتبه بندی کشورهای با درآمد باال هنوز مبین عدم پیشرفت مو

است. به همین نحو کویت در کیفیت کلی آموزش عالی  719کشور ، رتبه کویت  741المللی کیفیت آموزش ابتدایی در بین 

را کسب نموده است . رتبه کویت با توجه  86و در مدیریت مدرسه رتبه   33، در ریاضیات و آموزش علوم رتبه  88رتبه 

می  772و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  87، دسترسی فراگیران به اینترنت در مدارس  84ن آموزش کارکنان به میزا

 ( . Schwab, 2015باشد )

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
انتخاب مدیران مدارس در کویت بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش در سطوح گوناگون ستادی و استانی ، وجود 

توصیه یک مدیر و تجارب مدیریتی و آموزشی ) همچون سابقه خدمت در پست معاونت مدرسه ( و هم  مدرک تحصیلی ،

 ( . Alhouti and Male, 2017چنین داشتن گواهی شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت تربیت مدیران است )
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درکویت 71جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2176 5.6 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2176 66.4 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2176 712 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2174 32.81 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
78 2171 

دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش نسبت  6

 آموزان
2.71 2174 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 18.3 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2176 8 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2176 34 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   رهای مالینشانگ 

 2176 دالر 74911 سرانه دانش آموزی 71

 2171 دالر 2611 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2176 3.5 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2116 9.8 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2172 38.9 قاء دانش آموزاننرخ ارت 74

 2179 719 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2176 1.57 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2172 4.9 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2176 36.2 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   گرهای کیفینشان 

 2176 1.811 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 57 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 )ریاضیات و علوم (

کیفیت ریاضیات و در  33رتبه 

 741بین علوم 

2176 

مقامات باالتر + توصیه انتصاب  شیوه انتخاب مدیر مدارس  22

 مدیر قبلی + گواهی ضمن خدمت

2171 
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 عربستان   .9

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
نشین پس از کیلومتر مربع ، دومین کشور وسیع عرب  2,150,000عربستان سعودی بزرگترین کشور در غرب آسیا با 

شهروند این کشور و بقیه  نفر میلیون  76میلیون نفر جمعیت دارد که فقط  33,000,000است. این کشور بیش از  الجزایر

( . در سال های Murphy, 2012سال است ) 25جمعیت بسیار جوان و سن بیش از نیمی از آنان زیر  .اتباع خارجی هستند

خیر رهبران این کشور، میلیاردها دالر سرمایه گذاری کرده اند تا این جوانان را آموزش دهند تا از طریق تغییرات برنامه ا

 Oxford Businessریزی شده عربستان را از یک کشور نفتی به یک اقتصاد متنوع و مبتنی بر دانش تبدیل کنند )

Group, 201611صادرات و  ٪35ایر نفتی جهان را در خود جای داده و نفت ( . این کشور در حدود یک پنجم کل ذخ٪ 

اطالعات  2176تا  7368(. بانک جهانی برای سال های Mahdi and Wilkin, 2016دهد )درآمد دولت را تشکیل می

یلیارد م 4.73میانگین ارزش تولید ناخالص داخلی از ، مرتبط با عربستان سعودی را تهیه کرده است. در این بازه زمانی 

( . نرخ رشد جمعیت Global Economy, 2016رسید ) 2176میلیارد دالر در سال  646.44به  7368دالر در سال 

 ,Global Economyاست ) 5.16ونرخ بیکاری  9.17( ، نرخ تورم UNESCO, 2015سال ) 14، امید به زندگی  2.7

 (. Sedgwick, 2001الگی آغاز می گردد)( . تحصیالت در تمام سطوح رایگان و دوره ابتدایی ازشش س2016

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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 ب ( نشانگر های آموزشی
  

 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

جمع آوری نموده است .  2174تا  7313برای این شاخص، یونسکو اطالعات مربوط به عربستان سعودی را از سال 

ر برابر هر یک معلم بود .این نسبت در دانش آموز د 77.18ارزش میانگین نسبت دانش آموز به معلم در این بازه زمانی 

 ( . UNESCO, 2015بوده است ) 71.3معادل  2175سال 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

اعالم نموده است  2175درصد در سال  44.4یونسکو درصد پذیرش کودکان در دوره پیش دبستانی عربستان سعودی را 

(UNESCO, 2015.)  

 

 واقعی  و  درصد پوشش تحصیلی ظاهری .3

 

 ٪31.3و درصد پوشش تحصیلی واقعی   ٪716.8در دوره ابتدایی حدود  ، درصد پوشش تحصیلی ظاهری 2176در سال 

جوان  7811111نوجوان در دوره متوسطه اول و  7.131111کودک در مدارس ابتدایی،  9.811111بود. در عربستان 

 ( . Oxford Business Group, 2016دردوره متوسطه دوم به تحصیل اشتغال داشته اند )

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .4

 

اعالم نموده است  2179درصد در سال  31یونسکو نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان عربستان سعودی را 

(Global Economy, 2013 . ) 

 

 نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

درصد در  5.79دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به کل دانش آموزان عربستان سعودی را  یونسکو نسبت

 ( . UNESCO, 2015اعالم نموده است ) 2174سال 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .6

 

 846،336مجموعا  -دانش آموزان  ٪77.4نشان می دهد که  2176داده های وزارت آموزش وپرورش عربستان  در سال 

 ( . Oxford Business Group, 2016درمدارس خصوصی ثبت نام کرده اند ) -نفر، که دو سوم آنها پسر بودند 
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 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

ز یک دستگاه کامپپوتر دانش آمو 79درصد مدارس عربستان مجهز به کامپیوتر شده و برای هر  711،  2113تا سال 

( . گزارش نشست جهانی اقتصاد CITC, 2009درصد فراگیران در مدرسه دسترسی به اینترنت داشتند ) 45وجود داشت و 

 Schwabقرار دارد ) 69کشور ، عربستان از لحاظ دسترسی فراگیران به اینترنت در مقام  741نشانگر آن است که از بین 

, 2015 . ) 

 

 زیسرانه دانش آمو .8

 

 2111دالر در سال  1133آخرین آمار موجود مربوط به میزان سرانه دانش آموزی در عربستان توسط یونسکو به میزان 

 ( . UNESCO, 2007)  اعالم شده است و آمار جدیدتری یافت نشد

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

 ,Oxford Business Groupدالر می باشد ) 91،172رکنان دولت بدون مالیات در عربستان متوسط حقوق ساالنه کا

دالر ( است که از حقوق یک استادیار دانشگاه  9178)  لایر 13,952( . متوسط حقوق ماهانه یک معلم در عربستان 2016

 ( .  2171دالر ( بیشتر است )الخازم ،  2512لایر معادل  9,650)

 

 از بودجه عمومی سهم بودجه آموزش وپرورش .11

 

داده های مربوط به عربستان سعودی را در خصوص سهم بودجه آموزش  2118تا  7331یونسکو برای سال های 

 72.9وپرورش از بودجه عمومی فراهم کرده است . ارزش میانگین سهم بودجه عربستان سعودی در این دوره حداقل 

( . طبق گزارش نشست Global Economy, 2013بود ) 7338درصد در سال  29.38و حداکثر  7331درصد در سال 

 74.5اعالم کرد با توجه به اینکه بودجه آموزش در سال قبل  2176جهانی اقتصاد ، وزارت آموزش و پرورش  در سال 

میلیارد دالر ( افزایش می یابد که پس از بودجه ارتش  دومین  57درصد ) معادل  29در سال جدید به  ه استدرصد بود

 ( . Oxford Business Group, 2016را در بین وزارتخانه های دولت به خود اختصاص می دهد ) سهم

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

در حالی که سهم نظام آموزشی از بودجه دولت مشخص است وهر سال دولت عربستان آن را اعالم می نماید به احتمال 

به بعد در  2118سی دولت این کشور ، سهم هزینه آموزش از تولید ناخالص داخلی از سال فراوان به علت خط مش سیا

منابع آماری سازمان های بین المللی همچون یونسکو و بانک جهانی اعالم نشده است. یونسکو در آخرین آمار موجود 

 Global) بودالم کرده اع 5.74سهم هزینه آموزش از تولید ناخالص داخلی عربستان را  2118مربوط به سال 

Economy, 2008 . ) 
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 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

 34.65درصد با میانگین کلی  711و برای دختران  83.19معادل  2174نرخ ارتقاء دانش آموزان دوره ابتدایی برای سال 

 ( . (UNESCO, 2015برای هر دوگروه اعالم شده است 

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

ارائه می دهد. میانگین نرخ  2174تا  7313ن نشانگر، یونسکو اطالعات مربوط به عربستان سعودی را از سال برای ای

و  7313درصد برای سال  93.61درصد با حداقل  83.94فارغ التحصیلی دانش آموزان عربستان سعودی در این دوره 

 (. Global Economy, 2014بوده است ) 2174درصد در سال  771.3حداکثر 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

و در  2174با توجه به مجموعه نشانگرهای توسعه بانک جهانی که از منابع رسمی شناخته شده تهیه شده است، در سال 

 ,Trading Economics( مجبور به تکرار پایه تحصیلی شده اند )1.37نفر )  95521همه پایه های دوره ابتدایی تعداد 

2014 . ) 

 

 ترک تحصیل دانش آموزان نرخ .15

 

نرخ ترک تحصیل دانش آموزان ابتدایی ،   با توجه به مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی از منابع رسمی عربستان

گزارش شده است. جدول زیر نرخ ترک تحصیل دانش آموزان ابتدایی را به  ٪1.18به میزان  2179هر دو جنس در سال 

  ( .Trading Economics, 2013نمایش می دهد ) 2179فراگیران دختر و پسر در سال  تفکیک پایه و برای هر دو گروه

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان ابتدایی به تفکیک پایه: 18جدول 

 نرخ ترک تحصیل پایه تحصیلی

 0.78 اول

 0.33 دوم 

 0.77 سوم

 5.55 چهارم

 0.26 پنجم

 1.54 کل

                             Source :Trading Economics, 2013             

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

ساله در عربستان  24-75مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی از منابع رسمی ، نرخ باسوادی افراد با توجه به 

 ( . Trading Economics, 2015گزارش شده است ) ٪33.95به میزان  2175سعودی در سال 

 

 

https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-1-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-1-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-2-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-2-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-3-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-3-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-4-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-4-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-5-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/drop-out-rate-from-grade-5-of-primary-education-both-sexes-percent-wb-data.html
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 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  38و رتبه آن  0.847برابر با  2176ل بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی عربستان در سا

دالر ، نرخ  57921ماه ، درآمد ناخالص ملی  4سال و  14کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

 ( .UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 63.6استفاده کنندگان از اینترنت نرخ درصد و  57.6جمعیت شاغل 

 

 وزان در آزمون های بین المللی عملکرد دانش آم .18

 

عملکرد دانش آموزان  کشور عربستان در دروس علوم و ریاضیات با شرکت در آزمون بین المللی تیمز   2175در سال 

مورد ارزیابی قرار گرفت. همچون ارزیابی های قبلی ، نتایج آزمون برای عربستان چندان درخشان نبوده و ضعف های 

ن  کشور را به نمایش گذاشت. دانش آموزان عربستانی در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی بین اساسی نظام آموزشی ای

فقط دانش آموزان مراکش ، افریقای جنوبی و کویت در رتبه  -کشورهای شرکت کننده رتبه چهارم را از آخر کسب کردند 

به ( را  968وزان این کشور رتبه آخر ) امتیاز = پایین تری قرار داشتند .  هم چنین در درس ریاضیات پایه هشتم دانش آم

کشور ، رتبه  741(. براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین TIMSS 2015) دست آوردند

 ، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 41است. به همین نحو عربستان در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه  12عربستان 

،  59را کسب نموده است . رتبه کویت با توجه به میزان آموزش کارکنان  62و در کیفیت مدیریت مدرسه رتبه  63

 ( . Schwab , 2015می باشد ) 14و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  69دسترسی فراگیران به اینترنت در مدارس 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 

مدرسه در عربستان شامل داشتن مدرک کارشناسی، هشت سال تجربه به عنوان  حداقل الزامات برای رهبری و مدیریت

معلم یا معاون مدیر، کسب نمره عالی ازارزیابی عملکرد برای دو سال و موفقیت در مصاحبه سازمان آموزش و پرورش 

هرا در عربستان ( . گزارش دیگری نیز نشان می دهد که برای انتصاب فرد به عنوان مدیر ظاMathis ,2010استان )

 ( . Day; Johansson, and Arlestig, 2016لزومی به شرکت در دوره های ویژه رهبری و مدیریت آموزشی نیست )
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درعربستان  73جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2175 71.3 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 44.4 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2176 716.8 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2176 31.3 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
77.4 2176 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
5.79 2174 

   نگرهای منابع انسانینشا 

 2179 31 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2113 79 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2113 45 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2111 دالر 1133 سرانه دانش آموزی 71

 2171 دالر 9178 حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   میانگین 77

 2176 29 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2118 5.74 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2175 34.6 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2174 771.3 دوره ابتدایینرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان  75

 2174 1.37 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2179 1.18 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 33.95 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.841 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 97 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 )ریاضیات و علوم (

کیفیت ریاضیات و در  63رتبه 

 741بین علوم 

2175 

سال سابقه  8درجه کارشناسی +  شیوه انتخاب مدیر مدارس  22

سال +  2کار + عملکرد عالی برای 

 یت در مصاحبه استانیموفق

2171 
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 بحرین  .11

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
جمعیت این کشور  .جزیره بزرگ و کوچک تشکیل شده است  95کیلومتر مربع از  161بحرین با مساحتی حدود 

 11 ، امید به زندگی 7.7( . نرخ رشد جمعیت WWP, 2017ای از افراد بومی و مهاجران است )نفر با آمیزه 1,378,000

دالر می  46346درصد و تولید ناخالص سرانه  83نفر ، نرخ شهرنشینی  5سال ، نرخ مرگ و میر کودکان در بدو تولد 

، که توسط بنیاد هرتیج منتشر شده بحرین یکی 2171( . بر اساس شاخص آزادی اقتصادی سال UNESCO, 2017باشد )

، 2179(. در سال Heritage Foundation, 2017است )آزاد ترین کشورهای جهان در حوزه فعالیت های اقتصادی 

درصد از جمعیت( ازسایر کشور های عرب پیشی گرفت) امارات متحده عربی  31بحرین از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت )

( . با توجه به ترکیبی از بحران مالی جهانی و UNESCO, 2015) )با درصد 85درصد و قطر  86با ضریب نفوذ  

است  7334کاهش یافت که کمترین نرخ رشد از سال  ٪2.2خیر، نرخ رشد اقتصادی بحرین به ناآرامی های ا

(Dokoupil, 2012 بنا به گزارش بانک جهانی  در حال حاضر نرخ بیکاری در بحرین  .)درصد می باشد ) 4Trading 

Economics, 2017 آزاد  ،بحرین در مدارس دولتیبرای شهروندان  وساله اجباری  74تا  6( . آموزش برای کودکان بین

 های درسی رایگان است.  کتاب و
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 الف ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

دانش آموز بوده  77میالدی در بحرین معادل  2175آخرین داده موجود نشان می دهد که نسبت دانش آموز به معلم در سال 

 ,UNESCOنشان می دهد ) 2175تا  2177سال  ییرات کاهشی را از(. جدول زیر روند تغWorld Bank, 2015است )

2015 . ) 

 

 در بحرین روند تغییرات نزولی نسبت دانش آموز به معلم:  21جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 11.73 11.67 11.85 11.77 12.12 درصد

 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

کودکان بیشتری را در مراکز آموزش پیش دبستانی ثبت نام کرده است.  آمار سال بحرین در بین کشورهای همسایه خود 

درصد کودکان زیر شش سال در این کشورتحت پوشش آموزش پیش دبستانی قرار گرفته اند  55.8نشان می دهد  2175

(World Bank, 2015  . ) 

 

 و واقعی   درصد پوشش تحصیلی ظاهری .3

 

درصد پسران در  38درصد دختران و  31میالدی  2171می نشان می دهد که در سال اطالعات منتشره توسط منابع رس

 ,Borgen Projectدرصد پسران در دوره متوسطه ثبت نام کرده اند ) 81درصد دختران و  37مدارس دوره ابتدایی و 

نمایش  2175تا  2177و واقعی را ازسال   ( . جدول های زیر روند صعودی افزایش درصد پوشش تحصیلی ظاهری2017

 د . نمی ده

 

  در بحرین  درصد پوشش تحصیلی ظاهری:  27جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 101.17 99.68 97.63 95.32 94.87 کل

 101.8 100.46 98.57 95.8 95.73 دختر

 100.57 98.94 96.75 94.87 94.06 پسر

UNESCO, 2015 

 بحرین در واقعیدرصد پوشش تحصیلی :  22جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 96.43 94.25 92.22 91.18 90.23 کل

 96.84 94.8 92.79 91.86 91.17 دختر

 96.03 93.74 91.68 90.53 89.34 پسر

UNESCO, 2015 
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 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .4

 

درصد بوده است. هم چنین  82میالدی برابر با  2175نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان در بحرین در سال 

 World( واجد شرائط علمی برای این حرفه بوده اند )81.43درصد ( بیشتر از همکاران مرد خود )  89.75معلمان زن )

Bank, 2015 . ) 

 

 نسبت مدارس غیر دولتی به کل مدارس  .5

 

 .ور قابل توجهی از کشورهای همسایه باالتر استدر بحرین، میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس خصوصی به ط

مدرسه خصوصی ثبت  12درصد از دانش آموزان در  94حدود  2174آخرین اطالعات موجود نشان می دهد که در سال 

 ( .Oxford Business Group, 2016نام کرده اند )

 

 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .6

 

عت در بحرین گسترش یافته به نحوی که در حال حاضر یکی از کشورهای  جهان با بیشترین دسترسی به اینترنت به سر

درجه اتصال به اینترنت است. دسترسی به اینترنت به طور گسترده در مدارس، دانشگاه ها، مراکز خرید و کافی شاپ ها 

درصد و بحرینی ها همچنین  35یبا سواد بزرگساالن تقرسطح در دسترس همگان می باشد. زبان مسئله ای نیست، زیرا 

برنامه های رایگان آموزش  2113دارای سطح باالیی از مهارت در زبان انگلیسی هستند. دولت این کشور از سال 

کامپیوتر را برای همگان فراهم ساخته است. هم چنین اطالعات موجود نشان می دهد که کلیه مدارس بحرین به کامپیوتر و 

به  ( . پایگاه جهانی تعیین کننده وضعیت دسترسیBahrain e-government,  2016مجهز شده اند )دسترسی به اینترنت 

 Internet Liveدرصد جمعیت بحرین به اینترنت دسترسی دارند ) 37.5اینترنت در کشورهای جهان نشان می دهد که 

Stats, 2017 . ) 

 

 نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان .7

 

هایی است که وضعیت چندان مطلوبی را از نظام به کل دانش آموزان یکی از نشانگردانش آموزان فنی وحرفه ای  نسبت

آموزشی کشورهای همسایه ایران به نمایش نمی گذارد. با این وجود وضعیت بحرین در این نشانگر هنوز بهتر از کشورهای 

درصد ( با روندی نزولی بیش از  99.26) 2118فه ای از سال همجوار آن است . نسبت دانش آموزان رشته های فنی و حر

 ( . UNESCO, 2015درصد نشان می دهد ) 74.11با نرخ  2175درصد افت را در سال  51

 

 در بحرین  روندی نزولی نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان: 23جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 سال  

 3.04 3.75 4.57 4.29 3.41 4.17 12.89 23.51 دختر

 26.38 28.19 26.95 26.94 26.06 29.86 36.32 43.2 پسر 

 14.77 16.08 15.96 15.63 14.67 16.8 24.48 33.26 کل

UNESCO, 2015 
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 سرانه دانش آموزی .8

 

 ,UNESCOالر بوده است )د 6111برابر با   2175سرانه دانش آموزی بحرین بر اساس گزارش یونسکو در سال 

2015 . ) 

 در بحرین: سرانه دانش آموزی برحسب دالر 24جدول 

مقطع 

 تحصیلی / سال

2113 2114 2115 

 5221.11 4766.91 4628.95 ابتدایی

 8188.46 7278.86 7028.26 متوسطه 

 6114.18 6122.88 5828.61 کل

      UNESCO, 2015     

 

 

 میانگین مزایای سایرکارکنان دولت نسبت حقوق ماهانه معلمان به .9

 

( . گزارش اداره نظارت 2174دالر امریکا در ماه می باشد )فاس الیوم ،  2164میانگین حقوق یک معلم در بحرین معادل 

مبین آن است که بدون توجه به سایر کمک های دولت به کارکنان ،  2175بر بازار کار بحرین در آمار سه ماهه آخر سال 

 619دالر ( و متوسط دستمزد در بخش دولتی  7129دینار )  986دستمزد کارکنان بحرینی در بخش خصوصی میانگین 

 ( . 2176دالر ( می باشد )الواسط نیوز ،  7184دینار ) 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

ورهای عرب همسایه روندی در بحرین سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی برخالف دیگر کش 2111از سال 

 (. 25رسیده است ) جدول  2175در سال  1.66به  2111درصد در سال  77.9نزولی داشته است به نحوی که از 

 

 در بحرین سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی :25جدول 

211 2118 2117 سال

9 

211

1 

211

1 

211

2 

211

3 

211

4 

2115 

 7.66 7.94 8.24 8.95 - - - 10.56 11.03 درصد
UNESCO, 2015 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

با عنایت به داده های نشانگر قبل آشکار می گردد که سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی در بحرین چندان 

درصد رسیده  2.61به  2175ل با روندی بطئی در سا 2111درصد در سال  2.51زیاد نیست به نحوی که میزان آن از 

کشور ، بحرین از لحاظ سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید  719( . بر این اساس ازبین UNESCO, 2015است )

 ( .  Borgen Project, 2017را کسب کرده است ) 759ناخالص داخلی مقام 
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 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد در سال  33.88درصد با میانگین  711و  33.16بتدایی به ترتیب نرخ ارتقاء دانش آموزان پسر و دختر دوره ا

 ( . UNESCO, 2015بوده است ) 2175

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

 711.92گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال  38.1نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان 

 ( . World Bank, 2015ی باشد )درصد م 31.27درصد و برای پسران 

 

 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان  .14

 

درصد  1.649گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال  1.65نرخ تکرار پایه دانش آموزان 

 ( . World Bank, 2015درصد می باشد ) 1.651و برای پسران 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد ( در بحرین  7.9) 2119ده های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال بر اساس دا

درصد رسید  2.2به  2177روندی متغیر ولی رو به رشد داشته است .  نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در سال 

(Knoema, 2011 . ) 

 یندر بحر : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی26جدول 

 2177 2171 2113 2114 2119 سال

 2.2 2.2 7.2 7.8 7.9 درصد

 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

 8.43با میانگین رشد سالیانه  2175درصد در سال  1/35به  7387درصد در سال  8/63نرخ سواد بزرگساالن بحرین از 

درصد بوده و  33.8ساله برابر با  75 – 24میالدی نرخ باسوادی گروه سنی  2175(. در سال Knoema, 2015رسید )

 ( . Borgen Project, 2017زنان بحرین باالترین نرخ سواد در بین زنان دیگر کشورهای عربی را کسب کرده اند )

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  47و رتبه آن  1.824برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی بحرین در سال 

دالر ، نرخ  91296ماه ، درآمد ناخالص ملی  1سال و  16کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

 ( .UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 93.5استفاده کنندگان از اینترنت  نرخدرصد و  68.3جمعیت شاغل 
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 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  .18

 

است. به همین نحو  98کشور ، رتبه بحرین  741راساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین ب

و در کیفیت مدیریت مدرسه  42، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 26بحرین در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه 

، دسترسی فراگیران به اینترنت در 22میزان آموزش کارکنان را کسب نموده است . رتبه بحرین با توجه به  49رتبه 

 ( . Schwab , 2015می باشد ) 97و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  94مدارس 

 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
 فقدان داده 
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی دربحرین 21جدول

 سال درصد نشانگر ردیف
   انش آموزینشانگرهای د 
 2175 77.1 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 55.8 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 717.7 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 36.4 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
94 2174 

فنی وحرفه ای به کل دانش نسبت دانش آموزان  6

 آموزان
74.11 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 82 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - فقدان اطالعات کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2171 711 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   ی مالینشانگرها 

 2175 6114 سرانه دانش آموزی 71

 2174 دالر2164 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2175 1.66 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2175 2.61 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2175 38.8 آموزان نرخ ارتقاء دانش 74

 2175 38.1 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 1.65 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2177 2.2 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 35.1 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   یفینشانگرهای ک 

 2176 1.824 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 41 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 )ریاضیات و علوم (

کیفیت ریاضیات و  در 42رتبه 

 741بین  علوم

2176 

 - فقدان داده شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 . قطر 11

 

 
 

 
 الف ( اطالعات عمومی 

 
کیلومترمربع دارای   11,581عربستان ، با واحد پول لایر ، زبان رسمی عربی ، و مساحت  قطر در شرق شبه جزیره

نرخ رشد  .( Ministry of Development Planning and Statistics, 2017نفر جمعیت می باشد ) 2,675,522

سال ، نرخ مرگ و میر کودکان در هر هزار  13درصد ، نرخ امید به زندگی  33شهر نشینی  درصد ، نرخ 2.3جمعیت 

( . در گذشته قطر عمدتاً به خاطر UNESCO, 2017دالراست )  749188نوزاد ، تولید ناخالص داخلی سرانه  1تولد 

شد ولی به علت درآمدهای سرشار نفتی و گازی، به ثروتمندترین کشور جهان و تجارت دریایی شناخته می مروارید شکار

مبدل شده است. قطر مقام سوم را از لحاظ ذخایر نفتی و باالترین درآمد سرانه را در جهان به خود اختصاص داده است 

(UNDP,2016  . )کشور به شدت به کار این قطر به طور قابل مالحظه ای بستگی به فصل دارد، چرا که  یتجمع

نفر آنها شهروندان  979111میلیون نفر بود که فقط  2.6، کل جمعیت قطر 2171مهاجران وابسته است. در اوایل سال 

که دارای دوره  95شهر آموزش،  7331(. از طریق کمک های بنیاد قطر در سال Snoj , 2017) درصد( بودند 72قطر )

 7و  دانشگاه انگلیسی 7دانشگاه امریکایی،  6های آموزشی از مقطع پیش دبستانی تا فوق دکترا می باشد ، با داشتن شعبات 

 در دوحه تاسیس گردید.  ، دانشگاه فرانسوی برای تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشورهای عربی منطقه 

 

 

                                                 
35 Education City 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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 آموزشی ب ( نشانگر های

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

بوده است . جدول زیر  77.6میالدی در قطر معادل  2175آمار یونسکو نشان می دهد که نسبت دانش آموز به معلم در سال 

 نشان می دهد.  2175تا  2177روند تغییرات را ازسال 

 

 در قطر : روند تغییرات نسبت دانش آموز به معلم28جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 11.63 11.21 10 9.6 11.28 درصد
UNESCO, 2015 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

قطر نیز همچون بحرین در بین کشورهای منطقه خاورمیانه کودکان بیشتری را در مراکز آموزش پیش دبستانی ثبت نام 

ال در این کشورتحت پوشش آموزش پیش درصد کودکان زیر شش س 58.1نشان می دهد  2175کرده است.  آمار سال 

 دبستانی قرار گرفته اند. 

 

 در قطر : درصد پذیرش کودکان در دوره پیش دبستانی29جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 58.78 56.19 53.02 - 56.06 درصد
UNESCO, 2015 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی  .3

 

 719.5میالدی پوشش تحصیلی ظاهری  2171ن می دهد که در قطر و در سال اطالعات منتشره توسط منابع رسمی نشا

درصد در دوره ابتدایی بوده است. هم چنین درصد  719درصد برای پسران با میانگین  712.4درصد برای دختران و 

ر روند گزارش شده است. جدول های زی 32.7درصد با میانگین  37.1درصد و در پسران 32.5پوشش واقعی دردختران 

 نمایش می دهد .  2175تا  2177و واقعی را ازسال   صعودی افزایش درصد پوشش تحصیلی ظاهری

 

 

  در قطر درصد پوشش تحصیلی ظاهری:  31جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 103 99.35 98.07 102.33 106.24 کل

 103.59 100.78 100.46 104 105.56 دختر

 102.43 98.02 95.87 100.79 106.9 پسر
UNESCO, 2015 
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 در قطر واقعیدرصد پوشش تحصیلی :  31جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 92.11 89.56 89.04 92.51 93.64 کل

 92.55 90.96 91.12 94.16 93.38 دختر

 91.7 88.25 87.12 90.97 93.9 پسر
UNESCO, 2015 

 

 ل معلماننسبت معلمان واجد شرایط علمی به ک .4

 

میالدی است  2113آخرین آمار موجود در خصوص نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان در قطر مربوط به سال 

درصد ( کمتر از همکاران مرد خود  45.73درصد اعالم کرده است. هم چنین معلمان زن ) 48.8که تعداد آنان را برابر با 

( . به نظر می رسد فقدان آمار جدیدتر بیشتر World Bank, 2009فه بوده اند )( واجد شرائط علمی برای این حر66.48) 

 کارگران خارجی در بخش های مختلف اقتصادی تشکیل می دهند و بدین علت است که اکثریت جمعیت قطر را کارکنان و

انده اند. این موضوع در لذا معلمان خارجی منتخب نیز قبل از ورود به قطر دوره های تخصصی الزم را در کشور خود گذر

، بحرین و عمان نیز مورد دیگر کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس همچون کویت ، عربستان ، امارات متحده عربی 

 صدق می کند. 

 

 نسبت دانش آموزان فنی حرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

که تصویر چندان مطلوبی از نظام  نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان یکی از نشانگر هایی است

آموزشی کشورهای جنوب خلیج فارس به نمایش نمی گذارد. وضعیت قطر در این نشانگر بسیار بدتر از کشورهای همجوار 

درصد ( با روندی نزولی  2.99) 2111است . نسبت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای به کل دانش آموزان از سال 

 ( . UNESCO, 2015درصد رسیده است ) 7.52به  2175در سال 

 

 در قطرنسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان :  32جدول 

211 2118 2007 سال  

9 

2111 2111 2112 211

3 

2114 2115 

 1.52 1.43 1.56 1.42 1.77 1.87 2.07 1.98 2.33 کل  
UNESCO, 2015 

 

 دانش آموزان نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل .6

 

در قطر، میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس خصوصی به طور قابل توجهی از کشورهای همسایه باالتر است: آخرین 

درصد (  در  مدارس  45.3قریب به نیمی از دانش آموزان این کشور )  2175اطالعات موجود نشان می دهد که در سال 

 World Bank, (2015. )خصوصی ثبت نام کرده اند )
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 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

 ,UNESCO Institute for Statistics) اعالم شده است 8در قطر  2174نرخ تعداد دانش آموز به کامپیوتر تا سال 

 . ( Ally and Khan, 2010درصد مدارس مجهز به اینترنت بوده اند ) 100میالدی  2171(. هم چنین از سال 2016

 

 سرانه دانش آموزی 8

 

تاکنون اطالعات جدیدی را در خصوص سرانه دانش آموزی در دسترس سازمان های بین المللی   2113دولت قطر از سال 

نشان  2113قرار نداده ، اگرچه بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت روندی صعودی داشته است . آمار سال 

دالر  77173دالر با میانگین  12074و  11364ی دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب می دهد که سرانه دانش آموزی  برا

 ( . UNESCO, 2009بوده است )

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

س بررسی انجام ( . بر اسا 2174دالر امریکا در ماه می باشد )فاس الیوم ،  6880میانگین حقوق یک معلم در قطر معادل 

یافته در بین کشورهای عربی جنوب خلیج فارس قطر دومین کشور بعد از عربستان سعودی از لحاظ سطح باالی حقوق 

درصد بیشتر از امارات متحده عربی است . بر اساس گزارش پایگاه  77.68است. برای مثال حقوق و دستمزد در قطر، 

 Online( بوده است )4,257لایر ) 15,628میالدی  2175معلمی در سال خبری " آنالین قطر " میانگین حقوق شاغلین 

Qatar, 2015 . ) 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

 8.69در قطر سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی روندی صعودی داشته است به نحوی که از  2111از سال 

 (. 33یده است ) جدول رس 2174در سال  72.14به  2111درصد در سال 

 

 در قطر : سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 33جدول 

 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 سال

 12.74 13.15 12.31 13.11 13.82 14.84 15.06 8.63 درصد
UNESCO, 2014     

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

های نشانگر قبل آشکار می گردد که سهم هزینه آموزش وپرورش نیز از تولید ناخالص داخلی در قطر با عنایت به داده 

 3.61به  2174با روندی صعودی در سال  2111درصد در سال  2.45افزایش داشته است به نحوی که میزان آن از 

 (. UNESCO, 2014درصد رسیده است )
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 از تولید ناخالص داخلی در قطر سهم هزینه آموزش وپرورش نیز : 34جدول 

 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 سال

 3.61 4.07 3.51 4.02 4.54 3.41 4.23 2.45 درصد
UNESCO, 2014     

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

د در سال درص 33.83درصد با میانگین  33.18و  711نرخ ارتقاء دانش آموزان پسر و دختر دوره ابتدایی به ترتیب 

 ( . UNESCO, 2014بوده است ) 2174

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

 33گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2174درصد در سال  33.57نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان 

 ( . UNESCO, 2014درصد می باشد ) 711درصد و برای پسران 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

درصد و  7.95گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال  7.57تکرار پایه دانش آموزان  نرخ

 ( . UNESCO, 2015درصد می باشد ) 7.61برای پسران 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد ( در قطر  22.8) 7383براساس داده های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال 

( . نرخ Knoema, 2012درصد رسید ) 2.9به  2172روندی نزولی داشته است. نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در سال 

درصد و  7.63گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال  2.76ترک تحصیل دانش آموزان 

 . ( UNESCO, 2015درصد می باشد ) 2.64برای پسران 

 

 در قطر : نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 35جدول 

211 2115 7336 7383 سال

1 

2172 

 2.9 6.4 74.8 25.8 22.8 درصد

 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16
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 7.16با میانگین رشد سالیانه  2175درصد در سال   31.8به  2114درصد در سال  83نرخ سواد بزرگساالن قطر از 

درصد و نرخ  33.65ساله برابر با  75 – 24میالدی نرخ باسوادی گروه سنی  2174(. در سال Knoema, 2015رسید )

 ( . UNESCO, 2015درصد  بود ) 31.47ساله به باال  75سواد زنان 

 

 
 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

 788در بین  99و رتبه آن  1.856برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی قطر در سال 

دالر ، نرخ  723376ماه ، درآمد ناخالص ملی  9سال و  18کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل 

 ( .UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 32.3استفاده کنندگان از اینترنت  نرخدرصد و   84.4جمعیت شاغل 

 

 ی بین المللی عملکرد دانش آموزان در آزمون ها .18

 

عملکرد دانش آموزان  کشور قطر در دروس علوم و ریاضیات با شرکت در آزمون بین المللی تیمز  مورد  2175در سال 

ارزیابی قرار گرفت. دانش آموزان قطری در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی بین کشورهای مورد بررسی در تحقیق 

ش آموزان ایران ، عمان ، عربستان وکویت داشتند. هم چنین در درس ریاضیات عملکرد بهتری از دان 493حاضر با رتبه 

بعد از امارات متحده عربی ، ترکیه و بحرین ، مقام چهارم را کسب کردند  491پایه هشتم دانش آموزان این کشور با امتیاز 

(Mullis et al,  2015براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش اب .) کشور ، رتبه قطر  741تدایی در بین

و در کیفیت  5، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 2است. به همین نحو قطر در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه  3

، دسترسی فراگیران به اینترنت 5را کسب نموده است . رتبه قطر با توجه به میزان آموزش کارکنان  1مدیریت مدرسه رتبه 

 ( .  Schwab , 2015می باشد ) 71و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  78در مدارس 

 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
 فقدان اطالعات 
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درقطر  96جدول

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2175 77.6 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 58.18 ذیرش دوره پیش دبستانیدرصد پ 2

 2175 719 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 32.77 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
45.3 2175 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
7.52 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2113 48.8 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2174 8 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2171 711 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2113 دالر 77173 سرانه دانش آموزی 71

 2175 دالر4251 نان آموزش و پرورش  میانگین حقوق ماهانه کارک 77

 2174 72.14 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2174 9.67 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2174 33.83 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2175 33.57 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 7.57 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2175 2.76 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 31.8 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.856 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 99 کشور 788ی توسعه انسانی در بین رتبه شاخص کل 21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 )ریاضیات و علوم (

کیفیت ریاضیات و علوم در  5رتبه 

 741بین 

2176 

 - فقدان داده شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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 امارات متحده عربی  .12

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 
 

القوین است که در الخیمه و امنشین ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راسعربی اتحادی از هفت شیخامارات متحده 

کیلومترمربع ، زبان  83,600نشین کشور ابوظبی ، مساحت آن ترین شیخمیالدی شکل گرفت. پایتخت و بزرگ 7317سال 

 Malit and Alنفر برآورد شده است ) 9,400,000حدود  2171رسمی عربی ، واحد پول درهم و تعداد جمعیت در سال 

Youha, 2013 11درصد ، نرخ امید به زندگی  86درصد ، نرخ شهر نشینی  1.8( . نرخ رشد ساالنه جمعیت امارات 

 ,UNESCOدالر می باشد ) 11298نوزاد ، و تولید ناخالص داخلی سرانه  6سال ، نرخ مرگ و میر کودکان در بدو تولد 

 ,John) رات متحدۀ عربی دومین اقتصاد بزرگ در شورای همکاری خلیج فارس )بعد از عربستان سعودی(( . اما2017

است. اگر چه امارات متحده عربی دارای اقتصاد 2171میلیارد دالر در سال  693( GDPبا تولید ناخالص داخلی ) (2013
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نفت می باشد. درآمد حاصل از فروش ه به متنوع تری در شورای همکاری خلیج فارس است، اما هنوز به شدت وابست

گردشگری به عنوان یک بخش رو به رشد برای کل اقتصاد امارات متحده عربی عمل می کند. دبی مهم ترین مقصد 

تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش از دوره ی (. نظام آموزشRahman, 2013گردشگری در خاورمیانه است )

 است.ابتدایی تا پایان متوسطه اجباری 

 ب ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

با توجه به مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی، که از منابع رسمی شناخته شده تهیه شده است، نسبت دانش آموز به 

 ( .Trading Economics, 2015گزارش شده است ) 2175نفر در سال  29.62معلم  در امارات متحده عربی 

 

 نسبت دانش آموز به معلم  در امارات متحده عربی: 37جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 23.62 18.93 16.07 18.18 17.03 درصد
UNESCO, 2015 

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

درصد کودکان زیر شش سال تحت پوشش آموزش پیش   63.81نشان می دهد که در امارات متحده عربی  2175آمار سال 

 دبستانی قرار گرفته اند. 

 

 متحده عربی درصد پذیرش دوره پیش دبستانی در امارات: 38جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 69.87 64.76 62.81 61.46 63.91 درصد
UNESCO, 2015 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی  .3

 

میالدی پوشش تحصیلی  2175ده عربی و در سال اطالعات منتشره توسط منابع رسمی نشان می دهد که در امارات متح

درصد در دوره ابتدایی بوده  776.95درصد برای پسران با میانگین  776.1درصد برای دختران و  775.38ظاهری 

درصد گزارش  39.98درصد با میانگین  39.18درصد و در پسران 32.36است. هم چنین درصد پوشش واقعی دردختران 

 2175تا  2177و واقعی را ازسال   زیر روند صعودی افزایش درصد پوشش تحصیلی ظاهریشده است.  جدول های 

 نمایش می دهد . 

 

  متحده عربی امارات در درصد پوشش تحصیلی ظاهری:  39جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 776.95 716.17 711.31 717.42 33.18 کل

 775.38 711.77 717.81 712.91 33.94 دختر

 776.1 716.94 711.79 711.54 38.84 پسر
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UNESCO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 متحده عربی در امارات واقعیدرصد پوشش تحصیلی :  41جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 39.98 31.14 81.56 81.87 85.53 کل

 32.36 31.63 88.4 88.19 85.82 دختر

 39.18 31.18 86.16 86.36 85.91 پسر
5UNESCO, 201 

 

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .4

 

 2172آمارهای موجود در خصوص نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان در امارات متحده عربی مربوط به سال 

  ( .World Bank, 2015درصد اعالم کرده است )  711میالدی است که نسبت آنان را طی این بازه زمانی   2175تا 

 

 انش آموزان فنی حرفه ای به کل دانش آموزاننسبت د .5

 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان یکی از نشانگر هایی است که تصویر چندان مطلوبی از نظام 

آموزشی کشورهای جنوب خلیج فارس به نمایش نمی گذارد. امارات متحده عربی نیز از این نظر استثناء نیست.  نسبت 

درصد ( با روندی بطئی در سال  7)  کمتر از 2171ن رشته های فنی و حرفه ای به کل دانش آموزان از سال دانش آموزا

 Tradingدرصد می باشد ) 7.99و در دختران  2.28درصد رسیده است. این نسبت برای پسران برابر با  7.82به  2174

Economics, 2014 . ) 

 

 دانش آموزان نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل .6

 

در امارات متحده عربی، میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس خصوصی در طی دو دهه گذشته روندی صعودی داشته 

درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی  درس می خواندند ولی این  91.17میالدی  7333است به نحوی که در سال 

میانگین جهانی میزان ثبت نام دانش  .درصد رسیده است  67.99و به بیش از دو برابر افزایش داشته  2174نسبت در سال 

 ( .  World Bank, 2015می باشد ) 2175درصد در سال  25.85آموزان در مدارس خصوصی 

 

 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

 711است.  98وتر در هر آموزشگاه درصد موسسات آموزشی دارای آزمایشگاه کامپیوتری هستند. متوسط تعداد کامپی 38

مدارس دارای نوعی اتصال به  39کامپیوتر هستند.  41درصد  مدارس دولتی دارای آزمایشگاه های کامپیوتری با میانگین 

 ( .Watt, 2012شرکت کرده اند ) ICTدرصد معلمان در برخی دوره های حرفه ای  35 بوده واینترنت 
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 به میانگین مزایای سایرکارکنان دولتنسبت حقوق ماهانه معلمان  .8

 

 

 ,State Universityبود ) 2111دالر آمریکا در ماه در سال   7411میانگین حقوق معلم در امارات متحده عربی 

Without date دالر اعالم شده است ) 5511تا  2511بین  2179( . میانگین حقوق برای معلمان در سالStewart, 

 ( .  2174دالر اعالم کرد )فاس الیوم ،   2841پایگاه خبری فاس الیوم میانگین حقوق را ( . گزارش جدیدتر 2013

 

 سرانه دانش آموزی .9

 

 فقدان داده

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

االترین دیدگاه دولت امارات متحده عربی این است که با ایجاد یک سیستم آموزشی که مطابق با استانداردهای جهانی باشد، ب

سطح آموزش مدرن را در اختیار دانش آموزان خود از نظر برنامه درسی، فن آوری و محیط قرار دهد. برای این منظور، 

درصد از بودجه خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص داده است و برنامه های ابتکاری قابل توجهی  27.2دولت 

 (. Export Gov, 2016ای آنان در نظر گرفته است )برای استخدام معلمان معتبر و تقویت رشد حرفه 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

میالدی است نشان می دهد که سهم هزینه آموزش از تولید ناخالص ملی در  7331آخرین آمار موجود که مربوط به سال 

درصد  9برابر با  2179ول این سهم را برای سال ( . صندوق بین المللی پWorld Bank, 1997بوده است ) 7.77امارات 

 ( . International Monetary Fund, 2015اعالم کرده است )

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد در سال  33.39درصد با میانگین  33.86و  711نرخ ارتقاء دانش آموزان پسر و دختر دوره ابتدایی به ترتیب 

 ( . UNESCO, 2014بوده است ) 2179

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

  33.86گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2179درصد در سال  33.39نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان 

 ( . UNESCO, 2013درصد می باشد ) 711درصد و برای پسران 
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 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

درصد و  1.75گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175سال  درصد در 1.71نرخ تکرار پایه دانش آموزان 

 ( . UNESCO, 2015درصد می باشد ) 1.73برای پسران 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد ( در امارات 5.5)  2114براساس داده های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال 

تغیر داشته است  به نحوی که در یک سال شاهد افزایش و سال بعد کاهش شدید آن هستیم.  نرخ ترک متحده عربی روندی م

 8نرخ ترک تحصیل دانش آموزان هم چنین ( . Knoema, 2012درصد رسید ) 8به  2172تحصیل دانش آموزان در سال 

درصد می باشد  1.68برای پسران درصد و  8.99گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال 

(UNESCO, 2015 . ) 

 

 متحده عربی در امارات نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی:  41جدول 

211 2116 2115 2114 سال

1 

2112 

 8 75.6 9.9 2.7 5.5 درصد

 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

با میانگین رشد  2175درصد در سال  39به  7315درصد در سال  59نرخ سواد بزرگساالن امارات متحده عربی از 

 31ساله به باال  75میالدی نرخ باسوادی نرخ سواد زنان  2114(. در سال Knoema, 2015درصد رسید ) 21.39ساالنه 

 ( . UNESCO, 2015درصد  بوده است )

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

و رتبه آن  1.841برابر با  2176مارات متحده عربی در سال بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی ا

 66219ماه ، درآمد ناخالص ملی  7سال و  11کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788در بین  42

 ,UNDPدرصد جمعیت می باشد ) 37.2استفاده کنندگان از اینترنت نرخ درصد و   11.7دالر ، نرخ جمعیت شاغل 

2016. ) 

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  .18

 

عملکرد دانش آموزان  کشور امارات متحده عربی در دروس علوم و ریاضیات با شرکت در آزمون بین  2175در سال 

امتیاز  با مورد ارزیابی قرار گرفت. دانش آموزان اماراتی در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی بعد از ترکیهتیمز  المللی 

های عربی مورد بررسی در پژوهش حاضر عملکرد بهتری از خود نشان دادند . هم چنین در نسبت به سایر کشور 452
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عملکرد بهتری نسبت به همه همسایگان ایران که در  465درس ریاضیات پایه هشتم دانش آموزان این کشور با امتیاز 

(.  جالب اینکه اگرچه نمرات فراگیران اماراتی از میانگین TIMSS 2015داشتتند )، آزمون مذکور شرکت نموده بودند 

نمرات آزمون تیمز کمتر بود ولی نمرات دانش آموزان شهر دوبی در درس ریاضیات هر دو پایه چهارم و هشتم بیشتر از 

کشور ، رتبه  741بین  ( .  براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در 572و  577میانگین بود ) 

، در کیفیت آموزش ریاضیات و 72است. به همین نحو امارات در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه  79امارات متحده عربی  

را کسب نموده است . رتبه امارات با توجه به میزان آموزش کارکنان  21و در کیفیت مدیریت مدرسه رتبه  77علوم رتبه 

 ( . Schwab, 2015می باشد ) 21و وجود خدمات آموزشی  تخصصی  3ینترنت در مدارس ، دسترسی فراگیران به ا72

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
سال سابقه معلمی ، سابقه مدیریت و گواهی و مدارک مبین صالحیت  5دارا بودن درجه کارشناسی از دانشگاه معتبر ، 

(  2172مدرسه در امارات متحده عربی است )بیومی ،  رهبری آموزشی چهار شرط مهم انتخاب فرد به عنوان مدیریت

.البته باید توجه داشت که این کشور دارای بیشترین تعداد مدارس بین المللی در بین کشورهای جهان می باشد و لذا با توجه 

 به سطح حقوق و دستمزد باال برای مدیران ، رقابت شدیدی برای داوطلبان مدیریت مدارس وجود دارد . 
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی در امارات متحده عربی 42جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2175 29 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 63.8 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 776.9 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 39.9 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
67.9 2175 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
7.8 2174 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 711 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   وتجهیزات نشانگرهای فضا 

 - فقدان داده کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2172 39 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 - فقدان داده سرانه دانش آموزی 71

 2174 دالر2841 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2176 27.2 عمومی سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه 72

 2175 9 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2179 33.3 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2179 33.3 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 1.71 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2172 8 ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی نرخ 71

 2175 39 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.841 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 42 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

المللی عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین  27

 )ریاضیات و علوم (

کیفیت ریاضیات و  در 77رتبه 

 741بین  علوم

2176 

 2172سال سابقه  5درجه کارشناسی +  شیوه انتخاب مدیر مدارس  22
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معلمی + گواهی صالحیت رهبری 

 آموزشی+ سابقه مدیریت قبلی

 

 

 

 

 
 

 عمان   .13

 

 
 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
کشور را به عنوان پیشرفته ترین کشور جهان از نظر سرعت تغییر و توسعه در  ، سازمان ملل متحد این2171در سال 

کیلومترمربع ، واحد پول لایر  309,500( . پایتخت مسقط ، مساحت UNDP , 2010طول چهار دهه گذشته انتخاب کرد )

میلیون  4ان بیش از ، جمعیت عم2174نفر برآورد شده است  . در سال  4,748,417حدود  2171و تعداد جمعیت در سال 

درصد ساکنان  49(. Sambidge, 2014میلیون نفر مهاجر بودند ) 7.16میلیون نفر شهروند و  2.29نفر برآورد گردید که 

 , Knoemaدرصد ) 18.7، نرخ شهرنشینی  ٪86.3میالدی  2171سال ، نرخ سواد بزرگساالن در سال  75عمان زیر 

میلیارد دالر  189میالدی بیش از  2176دالر و درآمد ناخالص ملی در سال  46415(  ، تولید ناخالص داخلی سرانه 2016

ه سال بود 16.7معادل  2171امید به زندگی در عمان در سال نرخ ( . International Monetary Fund, 2016بود )
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 2111نحوی که در سال  . در طول سه دهه گذشته، نظام بهداشت و درمان عمان به دستاوردهای بزرگی دست یافت بهاست 

را در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به خود اختصاص داد.  8میالدی، در ارزیابی های سازمان بهداشت جهانی رتبه 

 رایگان است.  از پایه اول ابتدایی تا پایان دوره دانشگاه آموزش

 

 

 

 ب ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

دانش آموز بوده  73.3میالدی در عمان معادل  2119ی دهد که نسبت دانش آموز به معلم در سال آمار یونسکو نشان م

 (. Global Economy, 2003است)

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2

 

آمار منتشره توسط یونسکو نشاندهنده روند ثابت ثبت نام کودکان در مراکز آموزش پیش دبستانی در کشور عمان در بازه 

درصد کودکان زیر شش سال در این کشورتحت پوشش  54.9میالدی  2175است . در سال  2175تا  2177زمانی 

 آموزش پیش دبستانی قرار گرفته اند. 

 

 روند ثابت ثبت نام کودکان در مراکز آموزش پیش دبستانی در عمان: 43جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 55.55 54.41 50.11 52.3 54.35 درصد
UNESCO, 2015 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی  .3

 

 777.7میالدی پوشش تحصیلی ظاهری  2175اطالعات منتشره توسط یونسکو نشان می دهد که در عمان و در سال 

درصد در دوره ابتدایی بوده است. هم چنین درصد  713.2درصد برای پسران با میانگین  711.4درصد برای دختران و 

گزارش شده است.  جدول های زیر  34.5درصد با میانگین  34.6درصد و در پسران   34.9ردختران پوشش واقعی د

 نمایش می دهد .  2175تا  2177و واقعی را ازسال   روند صعودی افزایش درصد پوشش تحصیلی ظاهری

 

 در عمان درصد پوشش تحصیلی ظاهری: 44جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 109.28 110.94 110.94 106.83 104.55 کل

 111.18 114.06 113.78 106.64 104.99 دختر

 107.44 107.92 108.19 107.02 104.13 پسر
UNESCO, 2015 
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 در عمان واقعیدرصد پوشش تحصیلی : 45جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 94.53 94.14 94.36 96.65 95.98 کل

 94.38 94.28 94.24 96.49 96.49 دختر

 94.67 94.01 94.47 96.8 95.49 پسر
UNESCO, 2015 

 

 

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .4

 

میالدی  2117آخرین آمار موجود در خصوص نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان در عمان مربوط به سال 

 ( . World Bank, 2001درصد اعالم کرده است ) 33.8است که تعداد آنان را برابر با 

 

 نسبت دانش آموزان فنی حرفه ای به کل دانش آموزان .5

 

( . نسبت دانش آموزان فنی UNESCO, 2011در عمان فقط پسران مجاز به ثبت نام در دوره های فنی و حرفه ای هستند )

 1.18به  2172سالدرصد در  7.26وحرفه ای به کل دانش آموزان عمانی طی یک دوره زمانی کوتاه مدت سه ساله از 

 ( . UNESCO, 2015تنزل یافته است ) 2175درصد در 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .6

 

در عمان، میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس خصوصی به طور قابل توجهی از کشورهای همسایه کمتر است: آخرین 

درصد از دانش آموزان این کشور در  مدارس  71.74میالدی فقط  2179اطالعات موجود نشان می دهد که در سال 

درصد مدارس  31گزارش وات نیز نشان می دهد که قریب به   ( .World Bank, 2013خصوصی ثبت نام کرده بودند )

 ( . Watt, 2013عمان ، مدارس دولتی هستند )

 

 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

 2175نفر اعالم شده است. هم چنین در سال  72در عمان  2175موز به هر یک کامپیوتر در مدارس تا سال تعداد دانش آ

 ,UNESCO Institute for Statisticsدرصد مدارس مجهز به اینترنت بوده اند ) 11میالدی بر اساس آمار یونسکو 

2016 . ) 

 

 دولت نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان .8

 

عمان یکی از کشورهای پیشرفته جهان عرب است که در سال های اخیر شاهد پیشرفت های زیادی در نظام آموزش و 

دالر و با هزینه بسیار  2251دالر در ماه با میانگین  9511تا  7111پرورش خود بوده است. حقوق فعلی می تواند بین 

 .( Fitzpatrick, 2017دالر در ماه( باشد ) 111پایین زندگی )حدود 
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 سرانه دانش آموزی 9

 

تاکنون اطالعات جدیدی را در خصوص سرانه دانش آموزی در دسترس سازمان های بین  2177دولت عمان از سال 

 2177المللی  قرار نداده ، اگرچه بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت روندی صعودی داشته است . آمار سال 

دالر  6365دالر با میانگین  1918و  6552دانش آموزی  برای دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب نشان می دهد که سرانه 

 ( . UNESCO, 2011بوده است )

 

 .سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی11

 

سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی عمان برای بسیاری ازسال ها نامعلوم است و اطالعاتی در این خصوص 

جود ندارد. با این وجود اطالعات منتشره توسط یونسکو نشان می دهد که  سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی و

 (. UNESCO, 2013رسیده است ) 2179در سال  77.18به   2113درصد در سال  71.35از 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

ار دقیقی در خصوص این نشانگر وجود ندارد اما سهم بودجه آموزش وپرورش از تولید اگرچه برای بسیاری از سال ها آم

در سال  4.36به  2113درصد در سال  4.73ناخالص داخلی عمان رشدی بطئی را به نمایش می گذارد به نحوی که از 

 (. UNESCO, 2013رسیده است ) 2179

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد و  33.64گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2174درصد در سال  33.96نرخ ارتقاء دانش آموزان 

 ( . UNESCO, 2014درصد می باشد ) 33.11برای پسران 

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

 718گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2174درصد در سال  713نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان 

 ( . Trading Economics, 2014درصد می باشد ) 713و برای پسران  درصد

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

درصد و  7.48گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال  7.34نرخ تکرار پایه دانش آموزان 

  ( .UNESCO, 2015درصد می باشد ) 2.93برای پسران 

 

 نش آموزاننرخ ترک تحصیل دا .15

 

درصد ( در عمان 5.5)  2111براساس داده های بانک جهانی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال 

 .  (Knoema, 2012درصد رسیده است ) 7.9به  2172روندی نزولی داشته است  و در سال 
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 در عمان نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی :46جدول 

211 2112 2111 2111 سال

1 

2112 

 9.8 7.3 6.8 9.1 72.5 درصد

 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

ساله به باال  75درصد ، نرخ سواد زنان  38.1ساله برابر با  75 – 24میالدی نرخ باسوادی گروه سنی  2176در سال 

 ( . UNESCO, 2016درصد بود ) 38.57و مردان  38.38

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

در بین  52و رتبه آن  1.136برابر با  2176اده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی عمان در سال بر اساس د

دالر ، نرخ جمعیت  94412سال ، درآمد ناخالص ملی  11کشور می باشد.  نرخ امید به زندگی در بدو تولد معادل  788

 ( .UNDP, 2016د جمعیت می باشد )درص 14.2استفاده کنندگان از اینترنت  نرخدرصد و   64.8شاغل 

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  .18

 

شرکت کردند. نمرات  2111( در سال TIMSSدانش آموزان عمان در چهارمین دوره پژوهش بین المللی ریاضی و علوم )

 ,Wattجهی کمتر از میانگین بود )به میزان قابل تو 429و  912آنان در هر دو آزمون ریاضی و علوم پایه هشتم به ترتیب 

عملکرد دانش آموزان  کشور عمان در دروس علوم و ریاضیات با شرکت در آزمون بین المللی  2175( . در سال 2013

قرار گرفت. دانش آموزان عمانی در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی بین کشورهای مورد  مجدد تیمز  مورد ارزیابی

های ترکیه ، امارات ، بحرین ، قطر و ایران ملکرد بدتری از دانش آموزان کشورع 425با رتبه بررسی در تحقیق حاضر 

. هم چنین در درس ریاضیات پایه بهتر بود فراگیران عمان فقط نسبت به دانش آموزان عربستان وکویت عملکرد داشتند. 

ی ، ترکیه و بحرین ، مقام چهارم را کسب کردند بعد از امارات متحده عرب 491دانش آموزان این کشور با امتیاز ، هشتم 

(TIMSS 2015 براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین .)88کشور ، رتبه عمان  741 

و در  712، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 716است. به همین نحو عمان در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه 

، دسترسی 68را کسب نموده است . رتبه عمان با توجه به میزان آموزش کارکنان  728ریت مدرسه رتبه کیفیت مدی

 ( . Schwab, 2015می باشد ) 773و وجود خدمات آموزشی  تخصصی   84فراگیران به اینترنت در مدارس 

 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19

 
" و انتصاب مدیر توسط کادر آموزشی و اداری مدرسه بر  دوره یک ساله آموزشی تحت عنوان "دیپلم مدیریت مدرسه

تمرکز در  کارایی و کاهش اساس روند انتخابی یکی از سیاست های آموزشی دولت عمان در سال های اخیر برای افزایش
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ساختار سازمانی و واگذاری بیشتر قدرت و اختیار به دست اندرکاران مدارس با نظارت عالیه دولت مرکزی است 

(UNESCO, 2011 . ) 

 

 

 

  : وضعیت نشانگرهای آموزشی در عمان 41جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2119 73.3 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2175 54.9 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 713.2 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 34.5 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
 2171 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
1.18 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2117 33.8 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2175 72 کامپیوتر 7وز در برابر هر تعداد دانش آم 8

 2175 11 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2177 دالر 6365 سرانه دانش آموزی 71

 2171 دالر 2251 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2179 77.18 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2179 4.36 ه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلیسهم هزین 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2174 33.9 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2174 713 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2175 7.34 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2172 7.9 ابتدایی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره 71

 2176 38.1 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.136 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 52 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 ()ریاضیات و علوم 

در کیفیت ریاضیات و  712رتبه 

 کشور 741علوم در بین 

2176 

گواهینامه دوره یکساله مدیریت  شیوه انتخاب مدیر مدارس  22

مدرسه + انتخابات دست اندرکاران 

 مدرسه

2177 
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 ایران  .14

 

 

 الف ( اطالعات عمومی 

 
دارای نرخ رشد ساالنه  2175یون نفر در سال میل 13بر اساس اطالعات منتشره توسط یونسکو ،ایران با جمعیت بیش از 

نوزاد ، نرخ  79درصد می باشد. هم چنین نرخ مرگ و میر کودکان در بدو تولد  69درصد و نرخ شهرنشینی  7.2جمعیت 

میلیارد دالر بود  7961دالر  و درآمد ناخالص ملی بیش از  71966سال ، تولید ناخالص داخلی سرانه  15امید به زندگی 

(UNESCO, 2017)  . 

 

 ب ( نشانگر های آموزشی

  
 نسبت دانش آموز به معلم .1

 

( گزارش می دهد که میانگین 7935در رابطه با نخستین نشانگر دانش آموزی یعنی نسبت دانش آموز به معلم ،عبدالهی )

،در  26ه ابتدایی در دور  .دانش آموز به ازای یک معلم بوده است  22، 7939-7934تعداد دانش آموز در سال تحصیلی 

دانش آموز به ازای هر معلم وجود دارد. آمار یونسکو نشان می دهد که نسبت دانش  71و در متوسطه دوم  76متوسطه اول 

نفر می باشد  71و در دوره متوسطه  26.11میالدی در ایران در دوره ابتدایی برابر با   2175آموز به معلم در سال 

(UNESCO, 2015  . ) 

 

 یرش دوره پیش دبستانیدرصد پذ .2
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رسیده است ) دیمه  7939درصد در سال  52به  7932درصد در سال  2/98درصد پوشش تحصیلی دوره پیش دبستانی از 

دانش  741هزار و  228میلیون و 79( با ارائه جدیدترین آمار موجود اعالم کرد تاکنون  7936چهاربند )  .( 7934ور ، 

 2175آمار سال  نوآموز دوره پیش دبستانی هستند. 282هزار و  231اند که از این تعداد شدهآموز در سامانه سناد ثبت نام 

درصد  اعالم کرده است . هم چنین اگرچه آمار  41.16یونسکو درصد پذیرش کودکان ایرانی تحت پوشش را برابر با  

)  2174( و 96.72)  2179سال  دقیقی توسط این سازمان برای یک دهه اخیر وجود ندارد ولی آمار مربوط به دو

 ( . UNESCO, 2015( مبین روند صعودی ثبت نام کودکان ایرانی در دوره پیش دبستانی است )98.72

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی  .3

 

پوشش ظاهري تحصیلي نشانگری است كه نـسبت تعـداد دانـش آمـوزان یـك دوره تحصیلي را به كل جمعیت الزم التعلیم 

ن دوره نشان مـي دهـد ؛ ولی پوشش واقعي تحصیل بیانگر نـسبت تعـداد دانـش آمـوزان یـك دوره تحصیلي كه در سنین هما

( تعداد کل دانش آموزان  7932خاص آن دوره هستند ، به كـل جمعیـت الزم التعلـیم همـان دوره را نمایش می دهد. محبی ) 

درصد پوشش تحصیلی  35درصد پوشش تحصیلی واقعی و  88.5نفر با  186هزار و  61متوسطه اول را دو میلیون و 

 31( در گزارش خود نرخ پوشش ظاهری تحصیلی را 7939در جدیدترین اعالم رسمی ، بطحایی ) .ظاهری اعالم نمود

ران و درصد اعالم کرد. اطالعات منتشره توسط منابع بین المللی نشان می دهد که در ای 16درصد و نرخ پوشش واقعی را 

درصد برای پسران و  716.9درصد برای دختران و  777.6میالدی پوشش تحصیلی ظاهری دوره ابتدایی   2175در سال 

به تفکیک جنسیت  درصد گزارش شده است ، اگرچه آماری 33.2درصد بوده است. درصد پوشش واقعی  718.3در کل 

 نمایش می دهد .  2175تا  2177ال ی راازسوجود ندارد.  جدول زیر روند نسبتا ثابت پوشش تحصیلی واقع

 

 در ایران واقعیدرصد پوشش تحصیلی :  48جدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 سال

 99.17 99.24 98.66 99.45 99.74 کل
UNESCO, 2015 

 

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان .4

 

جد شرایط علمی به کل معلمان و میانگین ساعات آموزش ضمن نشانگر های منابع انسانی شامل دو نشانگر نسبت معلمان وا

خدمت می شود. اگر مالک وجود شرایط علمی را مدارج تحصیلی در نظر بگیریم آمار رسمی نشان می دهد که در دوره 

دیپلم  نفر 11197دیپلم و  نفر فوق 762521نفر فوق لیسانس ،   76486نفر از معلمان دارای مدرک دکتری ،  16ابتدایی، 

 73221معلم دارای مدرک دکتری،  732در دوره متوسطه اول   .است 75.9های تحصیالت آنها هستند که میانگین سال

 76مدرک دیپلم هستند و میانگین سنوات تحصیالت این دوره  493فوق دیپلم و  78395لیسانس،  717417فوق لیسانس، 

فوق دیپلم و  6473لیسانس،  37689فوق لیسانس،  46477ی ، معلم مدرک دکتر 318در دوره متوسطه دوم  .سال است

با این وجود علیرغم این تصویر آرمانی ، گزارش  .است 76.6مدرک دیپلم دارند که میانگین سنوات تحصیلی آنها  118

ین استان درصد معلمان مقطع ابتدایی در ا 61موجود ازیکی از استان های نسبتا برخوردار کشور مبین آن است که بیش از 
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فاقد شرایط علمی الزم برای تدریس هستند و این مسئله فارغ از شرایطی همچون داشتن مهارت ها و انگیزه الزم برای 

آخرین آمار موجود در خصوص نسبت معلمان واجد  .(7935تدریس و نگرش درست به مسائل تعلیم و تربیت است )وطنی، 

میالدی است که  2175ر اساس آمار بانک جهانی در ایران مربوط به سال شرایط علمی به کل معلمان در دوره ابتدایی ب

اطالعات موجود در خصوص نشانگر ( . World Bank, 2015درصد اعالم کرده است ) 711تعداد آنان را برابر با 

ساعت دوره ضمن خدمت  41میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت معلمان نشان می دهد که کلیه فرهنگیان ساالنه 

ها به صورت حضوری و نیمه این دوره.شودگذرانند که بخشی از آن در تابستان و بخشی دیگر در طول سال برگزار مییم

هم چنین میانگین مدت  .درصد آن شامل دروس عمومی است 41درصد آن تخصصی و  61شود و حضوری برگزار می

میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت برای  البته ( . 7936است ) حدادی ، « ساعت 721»ضمن خدمت کتب جدیدالتألیف 

در پایان این بخش باید ( .  7983ساعت است ) گرمارودی ،  251ها نیروهای بدو ورود به نظام آموزشی در كلیه رشته

 میانگین ساعات آموزش ضمن خدمتاشاره کرد به علت اتخاذ برنامه های متفاوت توسط کشورهای مورد مطالعه تعیین 

 ذیر بود و لذا این نشانگر حذف گردید. امکان ناپ

 

 نسبت دانش آموزان فنی حرفه ای به کل دانش آموزان .5

آمار رسمی در خصوص آخرین نشانگر دانش آموزی یعنی نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به کل 

کاردانش کشور از کل دانش آموزان  مجموع دانش آموزان فنی و حرفه ای و 7934دانش آموزان مبین آن است که در سال 

درصد بود ، در حالی که قرار است این تعداد تا پایان برنامه ششم توسعه به  91تا  96دوره دوم متوسطه نظری حدود 

جدول زیر روند تغییر بطئی نرخ ثبت نام دانش آموزان رشته های فنی و  ( .7935درصد برسد )حسینی مقدم ،  48.26

را که توسط یونسکومنتشر شده است به نمایش می گذارد   2175تا  2111ش آموزان را از سال حرفه ای به کل دان

(UNESCO, 2015 . ) 

 در ایران روند تغییر بطئی نرخ ثبت نام دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای به کل دانش آموزان : 49جدول

217 2172 2177 2171 2113 2118 2007 سال  

9 

2174 2175 

 22.71 24.06 24.2 20.81 20.03 19.42 18.79 18.88 19.94 کل  

UNESCO, 2015 

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان .6

 

میلیون در خصوص نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان ، آمار رسمی نشان می دهد که بالغ بر یک

کنند.در واقع با آغاز کار دولت روحانی، تعداد مدرسه غیردولتی تحصیل می 841و هزار  77آموز در هزار دانش 911و 

درصد رسیده است. هم چنین این تعداد دانش آموز در  77.6درصد افزایش داشته و به  9.5دانش آموزان مدارس غیردولتی 

هانی در ایران و در سال بر اساس گزارش بانک ج .( 7934مدرسه غیردولتی در حال تحصیل هستند)گـُرد ،  77848

 ( .World Bank, 2015درصد دانش آموزان در  مدارس خصوصی ثبت نام کرده اند ) 79.55 ،میالدی 2175
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 نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتباطات .7

 

طات از بین نشانگرهای فضا وتجهیزات در تحقیق حاضر فقط نشانگر نوع دسترسی مدارس به فناوری اطالعات وارتبا

برحسب دو نشانگر فرعی تعداد دانش آموز در برابر هر یک دستگاه کامپیوتر و میزان دسترسی دانش آموزان به اینترنت 

درصد مدارس کشور به کامپیوتر مجهز هستند و  سرانه مصرف 51مورد بررسی قرار می گیرد. طبق آمار هم اکنون 

 78آموز است. این سرانه در سایر کشورها به ازای هر نشدا 48رایانه در مدارس کشور یک دستگاه به ازای هر 

(. آمار یونسکو نشان می دهد که تعداد دانش آموز به ازای هر یک دستگاه 7981آموز یک کامپیوتر است ) عبداللهی، دانش

و  99ایران   ، آذربایجان و 75، ارمنستان  72، قزاقستان  72، عمان  8، در قطر  1در امارات  2174کامپیوتر تا سال 

 21درصد ، آذربایجان  31درصد ، قزاقستان  711هم چنین بنا به گزارش این سازمان در ارمنستان  .استبوده  45ترکیه 

 ( . UNESCO Institute for Statistics, 2016مدارس مجهز به اینترنت هستند ) 82درصد و ایران 

 

 

 سرانه دانش آموزی .8

 

جه کلی آموزش و پرورش است که به ازای هر دانش آموز و برای پرداخت هزینه های مبلغی در بود سرانه دانش آموزی،

جاری مدرسه همچون  تعمیرات،امور بهداشتی ،فیش های آب،برق،گاز،تلفن و همچنین مراسِم گوناگوِن آیینی و رسمی در 

و پرورش ، بودجه سرانه بر اساس گفته معاونت متوسطه وزارت آموزش   .مدرسه و ... باید به مدرسه واگذار شود

میلیون دانش آموز مدارس  77هزار تومان در نظر گرفته شده و این عدد به 911میلیون و  9آموزشی برای هر دانش آموز 

( سرانه دانش PPP) 96( . آمار منتشره توسط یونسکو بر اساس برابری قدرت خرید 7935دولتی تعلق دارد ) زرافشان ، 

در ایران برحسب جدول زیر ارائه و نشان می دهد که این سرانه در طی یک  2111 – 2175آموزی را در بازه زمانی 

دالر در سال  9988دهه اخیر روندی نزولی را طی کرده است.  سرانه دانش آموزی برحسب برابری قدرت خرید از 

 ( . UNESCO, 2015کاهش یافته است ) 2175دالر در سال  2423به  2111

 

 2117 - 2115در بازه زمانی ایران انش آموزی : سرانه د 51جدول 

دوره 

 سالتحصیلی / 

2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 1383 1365 1349 1923 2234 2004 2039 2198 2314 ابتدایی

 2629 2586 3121 2532 2530 3061 2866 2698 2722 متوسطه 

 2429 2258 2123 2730 3084 2576 3005 2753 3388 کل

 

 

 نسبت حقوق ماهانه معلمان به میانگین مزایای سایرکارکنان دولت .9

 

( . البته طبق گزارش  7939هزار تومان است )بطحایی،  511میانگین حقوق در آموزش و پرورش حدود یک میلیون و 

ن بود در سال هزار توما 211یک میلیون و  7932معاون امور مجلس رئیس جمهور میانگین حقوق معلمان که در سال 

                                                 
36 Purchasing power parity (PPP) 
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در صورتی (. 7936هزار تومان رسیده است که رشد قابل توجهی را نشان می دهد )امیری ، 451به دو میلیون و  7936

تومان در نظر بگیریم میانگین حقوق معلمان برابر با  9921دالر را برابر با 7که گزارش امیری مالک قرار گیرد و قیمت 

 دالر در ماه خواهد بود.   191

 

 

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی .11

 

 7.8که با رشد   میلیارد است 687هزار و  97پرورش معادل و، بودجه وزارت آموزش7936در الیحه بودجه سال 

به گزارش    (.  7935مصوب کشور رسید ) باشگاه خبرنگاران جوان ،  درصد از کل بودجه عمومی 3.8درصدی به 

درصد از کل اعتبارات هزینه ای ( در  13.3هزار میلیارد لایر )  921وزش و پرورش  با دریافت اقتصادنیوز ، وزارت آم

در حالی که اطالعات  .صدر دستگاه هایی قرار دارد که بیشترین میزان از سرجمع اعتبارات هزینه ای را دریافت می کنند

پرورش اختصاص یافته است آمار منتشره توسط  درصد از بودجه عمومی به آموزش و 71فوق االشاره نشان می دهد حدود 

 برای ایران به شرح زیر ذکر شده است .  2175تا سال  2111یونسکو از سال 

 

 2111 - 2175در بازه زمانی ایران سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی : 51جدول 

211 2119 2118 2117 سال

1 

2111 211

2 

2113 2114 2115 

 18.57 19.66 21.67 17.4 19.13 18.8 18.02 20.58 19.87 درصد

UNESCO, 2015     

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی .11

 

با عنایت به داده های نشانگر قبل آشکار می گردد که بنا به آمار یونسکو سهم هزینه آموزش وپرورش نیز از تولید ناخالص 

 2175با روندی نزولی در سال  2111درصد در سال  4.14میزان آن از  داخلی در ایران کاهش داشته است به نحوی که

 ( . UNESCO, 2014درصد رسیده است ) 2.39به 

 

 

 2117 - 2115در بازه زمانی ایران : سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 51جدول 

211 2119 2118 2117 سال

1 

2111 211

2 

2113 2114 2115 

 2.93 2.95 3.15 3.22 3.66 3.87 3.99 4.06 4.74 درصد

UNESCO, 2015     

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان .12

 

درصد در سال  31.2درصد و در کل  36.13و  31.24نرخ ارتقاء دانش آموزان پسر و دختر دوره ابتدایی به ترتیب 

 ( . UNESCO, 2011بوده است ) 2177
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 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان .13

 

گزارش شده است. برای دختران این نرخ معادل  2175درصد در سال 717.11یلی دانش آموزان نرخ فارغ التحص

 ( . UNESCO, 2015درصد می باشد ) 712درصد و برای پسران  717.59

 

 

 

 

 نرخ تکرار پایه دانش آموزان  .14

 

ختران این نرخ معادل گزارش شده است. برای د 2175درصد در سال  7.95نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 

 ( . UNESCO, 2015درصد می باشد ) 7.58درصد و برای پسران  7.7

 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان .15

 

درصد ( در  72.5)  2112بر اساس داده های بانک جهانی اگرچه نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی از سال 

 ( . Knoema, 2011درصد رسیده است ) 9.8 به 2177ایران روندی نزولی داشته است  اما در سال 

 

 در ایران  نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی: 52جدول 

217 2113 2118 2112 سال

1 

2177 

 9.8 7.3 6.8 9.1 72.5 درصد

 

 

 نرخ باسوادی گروه های سنی .16

 

 

، حدود 7935تا  7931له سال کشور نسبت نرخ رشد شاخص سواد در فاص 7935با توجه به نتایج رسمی سرشماری سال 

ساله در  71-43بوده است. هم چنین نرخ سواد در گروه سنی  7931تا   7985برابر مدت مشابه در سالهای  74

 75بانک جهانی نرخ سواد را در زنان و مردان   .(   7935ارتقا یافته است )باقرزاده ،   34.1به  7935سرشماری سال 

درصد اعالم نمود  81.71درصد و در کل  37.74و  89.78به ترتیب برابر با  2175سال  ایو برساله و باالتر در ایران 

(World Bank, 2015  . ) 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی .17

 

 788در بین  63رتبه  با 1.114برابر با  2176بر اساس داده های سازمان ملل متحد ، نرخ توسعه انسانی ایران در سال 

دالر ، نرخ جمعیت  76935ماه ، درآمد ناخالص ملی  6سال و  15به زندگی در بدو تولد معادل  کشور می باشد.  نرخ امید

( UNDP, 2016درصد جمعیت می باشد ) 44.7استفاده کنندگان از اینترنت  نرخدرصد و   93.3شاغل 
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، و پس از ونزوئالو   ترکیه، سریالنکا، مکزیک ، برزیل باالتر از کشورهای  شاخص توسعٔه انسانی ازلحاظ ایران.

ای همچنین در رتبه بندی منطقه .استقرار گرفته عربستان سعودی و آذربایجان ،قزاقستان ،بوسنی و هرزگوین کشورهای

. ردقراردا عربستان و کویت ،بحرین ،قطر ،قبرس ،امارات متحده عربی ،اسرائیل به ترتیب پس از خاورمیانه هشتم رتبهٔ با 

کشور دنیا با بیشترین پیشرفت در شاخص توسعه انسانی است تا  1یکی از  2115پیشرفت نسبت به سال رتبه  77ایران با 

 .استجایی که ایران از گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط به گروه دارای توسعه انسانی باال منتقل شده

 

 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  .18

 

در آزمون های بین المللی نشانگر جدیدی است که در طی دو دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان  عملکرد دانش آموزان

خود را با این  میالدی به طور رسمی همکاری 7337شمسی برابر با  7911آموزشی قرار گرفته است. ایران از سال 

و همچنین تیمز  2177و  2111، 2119، 7333، 7335های مطالعه تیمز در فاصله سال 6انجمن آغاز و تاکنون در 

 2177، 2116، 2117های المللی پیشرفت سواد خواندن( در فاصله سالو نیز در مطالعه پرلز )مطالعه بین 2118پیشرفته 

مرکز ملی مطالعات تیمز) مطالعه بین المللی روند علوم و ریاضیات( و پرلز )مطالعه بین المللی پیشرفت  .شرکت کرده است

را در قالب یک ویژه نامه خبری منتشر کرده است. در این  2177نتایج تیمز و پرلز  ن( خالصه ای از مهم ترینسواد خواند

مقایسه قرار  کشور جهان مورد 61آموزان ایران در سه درس علوم، ریاضیات و سواد خواندن با دانش گزارش عملکرد

 2177تا  7335آموزان ایران از سال عملکرد دانش نکته قابل مالحظه دراین گزارش این است که روند .گرفته است

 ) ایی داشته است . بر اساس گزارش کنفرانس خبری انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیپیشرفت قابل مالحظه

IEA ، ) آموزان کشور ایران در طی ده سال گذشته نسبت به دوره های قبل در برخی از دروس به ویژه علومعملکرد دانش 

تر از حد و پایین 459در علوم پایه چهارم، در رتبه  2177ایران در آزمون تیمز  .و سواد خواندن روند افزایشی داشته است

ایران هم چنین .بود را به خود اختصاص داده  518در رده نخست رتبه جنوبی کره گرفت در حالی که متوسط جهانی قرار 

را  616و سنگاپور در جایگاه اول رتبه  شتتر از حد متوسط جهانی قرار دایینو پا 497در ریاضیات پایه چهارم در رتبه 

هنگ  در حالی که گرفتقرار  451در رتبه  2177ایران در آزمون پرلز در سواد خواندن در سال . به خود اختصاص داد

س علوم پایه هشتم در رتبه ایران در آزمون تیمز و در در.بود در جایگاه نخست امتیازات تکیه کرده  517کنگ با رتبه 

ایران در ریاضیات پایه هشتم در رتبه  .شتدر رده اول قرار دا 531تر از متوسط جهانی و سنگاپور با رتبه و پایین 414

(. در  7934)کریمی،گرفت در جایگاه نخست قرار  679با رتبه جنوبی تر از حد متوسط جهانی و کره و باز هم پایین 475

دانش آموزان  کشور ایران در دروس علوم و ریاضیات با شرکت در آزمون بین المللی تیمز  مورد  عملکرد 2175سال 

قرار گرفت. دانش آموزان ایرانی در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی بین کشورهای مورد بررسی در مجدد ارزیابی 

امارات ، بحرین و قطر و عملکرد بهتری عملکرد بدتری نسبت به همگنان خود در ترکیه ،  497تحقیق حاضر با رتبه 

نسبت به فراگیران عمان ، عربستان وکویت داشتند. هم چنین در درس ریاضیات پایه هشتم دانش آموزان کشور با امتیاز 

( و قطر ) 454(، بحرین ) 458(، ترکیه )  465عملکرد ضعیف تری نسبت به دانش آموزان امارات متحده عربی ) 496

کشور ،  741(.  براساس ارزیابی های بین المللی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی در بین TIMSS 2015( داشتند )491

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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، در کیفیت آموزش ریاضیات و علوم رتبه 43است. به همین نحو ایران در کیفیت کلی آموزش عالی رتبه  61رتبه ایران  

، 723یران با توجه به میزان آموزش کارکنان را کسب نموده است . رتبه ا 37و در کیفیت مدیریت مدرسه رتبه  96

 ( . Schwab, 2015می باشد ) 16و وجود خدمات آموزشی  تخصصی 721دسترسی فراگیران به اینترنت در مدارس 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس  .19
 

انونی را برای با توجه به قوانین مصوب می توان نظام آموزشی ایران را نظامی دانست که بیشترین معیارها و مالکهای ق

 مورخه  شرایط عمومى مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش مصوبانتخاب مدیران مدارس مدنظر قرار می دهد. 

  عبارتند از :  22/17/7987

 

 اسالمى ایراناعتقاد به اسالم و التزام عملى به احکام اسالمى و والیت فقیه و قانون اساسى جمهورى 

 اخالق اسالمى و مقبولیت بین همکاران دارابودن حسن سابقه و تخلق به 

 ها و احزاب غیرقانونىنداشتن سوءپیشینٔه کیفرى و سیاسى و سابقه وابستگى به گروه 

 مندى از سالمت روانى و جسمى الزم در اداء وظایف مدیریتبهره 

  ٔصدر و قدرت مدیریت و توانائى برقرارى حسن رابطه با سایریندارابودن سعه 

 وزارت آموزش و پرورش استخدام رسمى در 

 متأهل بودن. 

 

 :شرایط اختصاصى مدیران دوره آمادگى و ابتدائى

 

 داشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا باالتر با دست کم سه سال سابقه آموزشى یا تربیتى 

 کم پنج سال سابقه آموزشى یا تربیتىدیپلم با دستداشتن مدرک تحصیلى فوق 

 هفت سال سابقه آموزشى یا تربیتى کمداشتن مدرک تحصیلى دیپلم با دست. 

 

 :شرایط اختصاصى مدیران مدارس راهنمائى تحصیلى

 

 کم سه سال سابقٔه آموزشى یا تربیتىداشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا باالتر با دست 

 کم پنج سال سابقٔه آموزشى یا هاى راهنمائى تحصیلى با دستدیپلم در یکى از رشتهداشتن مدرک تحصیلى فوق

 .یتىترب

 

 ها: شرایط اختصاصى مدیران دبیرستان

 

 کم چهارسال سابقه آموزشى یا تربیتىداشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا باالتر با دست. 

 

 اي: شرایط اختصاصى مدیران واحدهاى آموزش فنى و حرفه

 

 هاى کى از رشتههاى فني، در یهاى فنى براى هنرستانداشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا باالتر در یکى از رشته

 هاى کشاورزىهاى کشاورزى براى هنرستاناى و در یکى از رشتههاى حرفهاى براى هنرستانحرفه

  .دو سال سابقه آموزشى یا تربیتى 
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  : وضعیت نشانگرهای آموزشی درایران  59جدول 

 سال درصد نشانگر ردیف
   نشانگرهای دانش آموزی 
 2175 22 م ) ابتدایی(نسبت دانش آموز به معل 7

 2175 41 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2175 718.3 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2175 33.2 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
79.5 2175 

نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش  6

 آموزان
22.1 2175 

   نشانگرهای منابع انسانی 

 2175 711 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

   نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 2176 99 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 2176 82 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

   نشانگرهای مالی 

 2175 دالر 2423 سرانه دانش آموزی 71

 2171 دالر 191 میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 2175 78.5 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2175 2.39 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

   نشانگرهای برون دادی 

 2177 31.2 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 2175 717.1 نش آموزان دوره ابتدایینرخ فارغ التحصیلی دا 75

 2175 7.95 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2177 9.8 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2175 81.7 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

   نشانگرهای کیفی 

 2176 1.114 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2176 63 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 

عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 )ریاضیات و علوم (

 در علوم پایه چهارم  459نمره 

 در ریاضیات پایه چهارم 497نمره 

2177 

2176 
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کیفیت ریاضیات و  در 96رتبه 

 741بین  علوم

انتصاب مقامات باالتر + شرائط  یر مدارس شیوه انتخاب مد 22

عمومی + لیسانس+ سابقه معلمی+ 

 تاهل

2171 

 

 

 

 جمع بندی 

 

عملکرد نظام های در این فصل اشاره شد که نشانگر های آموزشی ابزارهایی عینی هستند که می توانند برای ارزیابی 

و پژوهشگران قرار گیرند.  ه ریزان آموزشی ،ملی ،  برنام سیاست گذارانمورد توجه مصلحان اجتماعی ، آموزشی 

ها می توانند بدون جانبداری های افراطی یا بزرگ نمایی محاسن و معایب نظام آموزشی فرصتی برای ارزیابی از نشانگر

منظری تطبیقی فراهم سازند. به همین علت اندیشمندان برنامه ریزی آموزشی در طی نیم قرن اخیر تالش کرده اند بسیاری 

ز وجوه و ابعاد نظام آموزش وپرورش را در قالب مورد قبول همگان و به شکل "نشانگر یا شاخص" معرفی نموده و به ا

بپردازند. این اقبال در حالی که متضمن فایده بسیار است باعث گستردگی و  نظام آموزشی جامعه خویش ارزیابی وضعیت 

مالک انتخاب نشانگرها عالوه بر معروفیت آنها ، تصمیم تنوع نشانگرها شده است. خوشبختانه در پژوهش حاضر 

در  نشانگر مورد بررسی توصیفی 22شورایعالی آموزش و پرورش به عنوان مرکزسیاست گزاری بوده است. به این اساس 

های داخلی و خارجی شد. علیرغم اقبال  در مرحله دوم اشاره ای اجمالی به پژوهشکشورهای منتخب قرار گرفتند. 

هشگران ایرانی به تحقیقات تطبیقی در حوزه مطالعات آموزش وپرورش بسیاری از پژوهش های موجود دارای دو پژو

مشکل اساسی است : اول، توجه به ابعاد کیفی نظام آموزشی به جای ابعاد کمی در قالب نشانگرها و دوم ، انتخاب 

اب نمونه مورد مطالعه. به همین علت تعداد پژوهش های کشورهای بسیار پیشرفته و لذا وجود استراتژی های نامناسب انتخ

داخلی مناسب بسیار اندک هستند. برعکس پژوهش های تطبیقی خارجی که نشانگرها را مورد بررسی قرار داده اند بسیار 

له نگاه آنان نیز عمدتا معطوف به کشورها و مناطق خاصی از جهان است . با این وجود در مرح می باشند اگرچهزیاد 

بخش  شده اند ، بهره بسیار برده ایم. های علمی بین المللی منتشر  توصیف ، ما از این تحقیقات که عمدتا به صورت گزارش

نشانگر مورد مطالعه در کشورهای منتخب بود. در اولین گام و پس از  22دربردارنده توصیف وضعیت  حاضرسوم فصل 

کته برای محقق آشکار گردید : اول ، فقدان اطالعات مربوط به همه تهیه اطالعات مربوط به شش کشور نخست ، دو ن

نشانگرها در یک سال واحد و دوم ، فقدان اطالعات مربوط به بعضی از نشانگرها در همه کشورهای منتخب. نکته نخست 

ل فوری برای آن وجود کامال برای کسانی که در حوزه " نشانگرها" فعالیت و پژوهش می نمایند ، آشنا بوده و چاره و راه ح

ندارد. البته وقتی که مطالعات تطبیقی مربوط به کشورهای در حال رشد باشد ، این موضوع کمتر جنبه چالشی دارد چرا که 

سرعت تغییرات در این کشورها عمدتا در نشانگرهای انسانی و بویژه آموزش و پرورش بسیار بطئی است ومحقق می تواند 

ساله به راحتی مورد استفاده قرار دهد. در واقع  71تا  5ر و ارقام مرتبط را در یک گستره زمانی با دلنگرانی کمتر ، آما

سخن اکتاویو پاز ، نویسنده مکزیکی و برنده جایزه نوبل در ادبیات آویزه گوش و مایه آرامش خیال پژوهشگران تطبیقی در 
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و تحول در مکزیک می گوید " اگر کسی در کشور من  برای نشان دادن سرعت بطئی تغییروی جهان سوم است آنجایی که 

چند کیلومتر سفر کند ، می تواند به راحتی قرن ها به عقب باز گردد ". برای مشکل دوم بعضا راه حل جایگزین حذف 

 ی است که دادهنشانگرو جایگزین سازی نشانگری است که اکثریت کشورها در مورد آن آمار و اطالعاتی ندارند و انتخاب 

در فصل حاضر ، محقق بدین علت مجبور شد نشانگر " میانگین ساعات آموزش ضمن  های مرتبط برای آن وجود دارد . 

خدمت " را حذف نماید و به جای آن دو میانگین عینی برای نشانگر کلی " فضا و تجهیزات " تعریف و اطالعات آنان را 

این جمع بندی اجمالی رسید که اطالعات مرتبط با اکثر نشانگرها در مرحله . با عنایت به آنچه گفته شد می توان به نمایدتهیه 

توصیف کامال تهیه شده است. هم چنین برای حفظ یکپارچگی و افزایش قابلیت تطبیق پذیری ، عمدتا داده های موجود در 

 اسناد و منابع بین المللی برای ایران مورد استناد قرار گرفته است. 
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 سوم فصل

 پژوهش شناسی روش 
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 مقدمه

 
فصل حاضر دربردارنده اطالعاتی در خصوص روش تحقیق ، جامعه آماری و نمونه ، روش جمع آوردی داده ها و شیوه 

 تحلیل آنها می باشد. 

 

 پژوهش روش

 
یفی ، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی ، از ک -پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی 

نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از جهت روش ، تطبیقی به شمار می رود.  روش پژوهش حاضر ، روش 

وتحلیل نتایج بر اساس استراتژی کیفی( مبتنی بر کاربست دو رویکرد ناحیه ای جورج، زد. اف . بردی  –تطبیقی )کمی 

است. روش بردی که به نام دانشمند آن نام گذاری شده برای تحقیق ( 2119) های انتخاب و کاربست مدل کوبو و فوسیوم 

در زمینه ی مطالعات تطبیقی مورد استفاده قرار می گیرد وشامل چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری ومقایسه 

( 2111در واقع آنگونه که بری ، آدامسون ومیسن )  عین است.وضعیت پدیده ها یا متغیرهای مورد مطالعه در جوامع م

مورد تاکید مجدد قرار می دهند تحلیل های آموزنده هنگامی امکان پذیر است که واحد های مورد مطالعه " وجوه مشترکی 

اکات بین دو یا چند را برای ارائه تحلیل های معنی دار " دارا باشند. بنابراین ، به جای تعیین مکانیکی اختالفات و اشتر

مکان ، پیشنهاد می گردد که توجه بیشتر به زمینه های مشترک و متفاوت پدیده های آموزشی معطوف گردد. به بیان دیگر، 

هر مطالعه تطبیقی معنی دار باید قادر به شناسائی علل تفاوت ها و تشابهات بین واحد های مورد مقایسه و درک روابط بین 

( مدل مفیدی را که جنبه های مقایسه ای کشورها را با  2119ها باشد. برای مثال ، کوبو و فوسیوم ) علل ایجاد کننده آن

اجتماعی ، جغرافیایی و جمعیت شناختی در مجاورت یکدیگر قرار می دهد ، طراحی کرده اند.  –عنایت به عوامل سیاسی 

 پیامد تاکید می ورزند.  آنان بر سه عامل جنبه ، واکنش و

 

 آماري هجامع

با توجه به ماهیت پژوهش های تطبیقی ، تحقیق حاضر را می توان از لحاظ واحد مشاهده ، جزو پژوهش های کالن ) 

کشوری ( قرار داد. جامعه آماری می تواند شامل کلیه کشورهای جهان یا صرفا کشورهای یک منطقه خاص جغرافیایی 

)بری ،   مکعب بری و توماس در سطح " جهان/قاره ها " است باشد. در این پژوهش جامعه کالن مورد بررسی برحسب

 ( .2111آدامسون و میسن ، 
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 گیري نمونه روش و نمونه

روش نمونه گیری  پژوهش حاضر از نوع غیر تصادفی آسان است. با توجه به شیوه نمونه گیری در پژوهش های تطبیقی ، 

بزرگ است چون فقط محدود به   Nسبتا گسترده" قرار داد. بزرگ با متغیر ن  N"  گروه تحقیق حاضر را می توان در

کشور را در یک سطح نسبتا وسیع جغرافیایی مورد بررسی قرار می دهد  74تطبیق دو یا سه کشور نیست و نظام آموزشی 

راق ، کویت ، . کشورهای مورد مطالعه عبارتند از : پاکستان ، افغانستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان، ترکیه ، ع

عربستان ، بحرین ، قطر ، امارات متحده عربی ، عمان ، و ایران. پژوهش از نوع گسترده است چون بررسی وضعیت 

منابع انسانی ، فضا و تجهیزات ،  ینشانگرگروه پنج  متغیرهای زیادی مورد توجه است. متغیرهای مورد بررسی شامل

هم چنین روش نمونه گیری ، آگاهانه وانتخابی است . آنها می باشد.  خرده نشانگر 22مالی ، برون دادی و کیفی و 

استراتژی نظام های مشابه ، نتایج یکسان ؛ استراتژی نظام های استراتژی های پژوهشگر برای انتخاب کشورها ، همزمان 

ده است همه نظام های است ، بدین معنی که فرض ش و استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه مشابه ، نتایج متفاوت

آموزشی مورد مطالعه از نظر ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و هم چنین جایگاه نظام آموزشی با یکدیگر 

مشابهت داشته یا ندارند و در نتیجه انتظار می رود که نتایج یکسانی از لحاظ عملکرد و جایگاه داشته یا نداشته باشند. در 

و توام با روند پیشرفت کار ، کشورهای مورد مطالعه برحسب استراتژی های مختلف گروه بندی خواهند حین انجام پژوهش 

 شد. 

 ها داده گردآوري ابزار

در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی و محتوا استفاده شده است . پژوهش شامل بررسی رسانه های مکتوب و هم چنین 

شده مقاالت نمایه  و متون چاپی و ، پژوهش نامه و مقاالت همایش ها ،لغت نامه ،ماهنامه ، مدارک علمی در قالب کتاب

  . در پژوهش های تطبیقی کیفی عموما پژوهشگر شواهد را از طریق آثار گسترده بانک های اطالعاتی و اینترنت است

همچون كاتالوگ ها ، آثار مرجع و مآخذ پیدا و جمع آوري مي كند . هم چنین ، او زمان زیادی را به جستجوي منابع در 

كتابخانه ها ، مسافرت به كتابخانه هاي تخصصي متفاوت و خواندن دهها كتاب و مقاله اختصاص مي دهد . در حالی که 

پژوهشگر بر ادبیات تحقیق تسلط و آشنایي بیشتری مي یابد ، مواردی همچون تهیه لیست كتاب شناسي ، یادداشت برداري و 

هماهنگ سازی یادداشت ها  و بسط و ارائه فرضیه هایي جهت كار و بررسي آنها را مدنظرقرار می دهد . در حالی که 

پژوهشگر ، مفاهیم اولیه را با موضوع مورد مطالعه منطبق مي سازد ، سطوح مختلف تحلیل را نیز باید مورد توجه قرار 

دهد . محقق حاضر نیز تالش می کند بر اساس اهداف پژوهش ، از روش گردآوری به صورت توصیف اسناد استفاده نماید. 

ابزار جمع آوری فیش هایی است که به صورت طبقه بندی داده ، مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تقسیم بندی و 

جداسازی داده ها، از روش مجاورتي استفاده خواهد شد . در این روش، اطالعات جمع آوري ، طبقه بندي و در جداولي در 

  مجاورت یكدیگر قرار می گیرند،  تا تشابه و تفاوت هاي آنها معین شود. 

 پژوهش اجراي روش
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سادگی و  –به ویژه در حوزه مطالعات آموزش و پرورش  –باید اذعان نمود پژوهش های تطبیقی  بر  نی  علیرغم تصور مبت

ست.  -سهولت  تایج ا سیر ن عات و تف که اغلب گمراه کننده است ، دچار چالش های عمیق در روند داده پردازی ، تحلیل اطال

تر مورد –شانگرها دلیل در روند پژوهش است که محقق با پیشبرد کار در می یابد باید چه ن به همین را  –هایی یا به بیان به

فی در مورد بررسی قرار دهد و چه نشانگر می و کی شانگرهای ک نوان ن به ع چه  لذا آن ند.  پذیری را دار سه  هایی قابلیت مقای

ها  طرح تحقیق حاضر پیشنهاد شده اند ، سطح اولیه یر آن مال تغی و ظاهری پژوهش را تشکیل می دهند و در روند تحقیق احت

کالن  ماعی  های اجت حد  وجود دارد. در سطح فراملی ، محققان تطبیقی عالقمند هستند تا شباهت ها و تفاوت ها را در بین وا

یه، پ شد. با توجه به داده های تاریخی در دسترس انجام دهند. در پژوهش حاضر نیز از این رو هد  یت یروی خوا برای رعا

بر تصرف و با عنایت به ماهیت تحقیق ، اخالق پژوهشی عموما در حوزه نقل و انتقال منابع بدون دخل و  مالحظات اخالقی

 بنیان بیان صرف حقایق خواهد بود. 

 

 ها داده تحلیل و تجزیه روش

 –داده های بدست آمده از رویکرد توصیفی  کیفی است در تجزیه و تحلیل -چون مطالعه حاضر از نوع مطالعات کمی 

ه و گردآوری داده مرحله انجام خواهد شد. پس از انجام مراحل اولی دوتفسیری استفاده خواهد شد. برای انجام این موضوع ، 

. کشور مورد مطالعه مشخص گردد 74کشور برتر در بین  5تا   می شوداز روش ناحیه ای استفاده  نخستها ، در مرحله 

 .  جایگاه کشورها تبیین گردد تالش خواهد شدبر اساس استراتژی های انتخاب ر مرحله دوم ، د
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 فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده ها
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 مقدمه 1.4 

         

مبتنی برسه مرحله  (9( و هم چنین روش شناسی تحقیق ) فصل 2محتوی فصل حاضربا توجه به مرحله توصیف ) فصل 

شامل بررسی اطالعاتی خواهد بود که در مرحله اول به  تفسیرتفسیر،همجواری و مقایسه شکل می گیرد. درمرحله نخست، 

تشریح وضعیت پدیده مورد بررسی در  مبینتفسیر  ،. در این مرحله با توجه به ماهیت تحقیقیمتوصیف آن پرداخته ا

مرحله  خواهد بود. درهای مورد مطالعه در نشانگر مورد بررسی وضع سایر کشوربا توجه به هرکشور به صورت عینی 

قرار طبقه بندی ها مورد بر اساس انواع پنجگانه نشانگربررسی شده اند  2و  7، اطالعاتی که در مرحله (همجواری)دوم 

ها و تفاوت های پدیده تربیتی  مرحله بعدی یعنی مقایسه شباهتورود به چارچوبه ای برای  تا از این طریق خواهند گرفت

نظام های مشابه ، نتایج یکسان ؛ استراتژی نظام های مشابه ، بر بنیان سه استراتژی . این مرحله شود تهیهمورد بررسی 

 صورت خواهد پذیرفت. و استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه نتایج متفاوت

 

 مرحله تفسیر .1.4

 

به نخستین سوال پژوهش یعنی ویژگی های کشور های مورد مطالعه برحسب نشانگر  با توجه به اینکه در مرحله توصیف

و نوع نشانگر  با توجه بههای کمی و کیفی کدامند ، جواب داده شد. در مرحله تفسیر جایگاه کشورهای مورد مطالعه 

 74 بندی ین ترتیب برای رتبه. بد بیشترین وکمترین معین می گردد برحسب دو معیار الف ( باالترین و پایین ترین یا (

 نشانگر مورد بررسی مشخص خواهد شد :  22کشور مورد مطالعه به تفکیک 

 

 نشانگرهای دانش آموزی .1.4.1

 

نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( ، درصد پذیرش دوره پیش دبستانی ، درصد نشانگر  6شامل   نشانگرهای دانش آموزی

ی واقعی ، نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان و پوشش تحصیلی ظاهری ، درصد پوشش تحصیل

کشور مورد مطالعه مورد  74نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان می گردد که به ترتیب وضعیت 

 بررسی قرار می گیرد : 
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 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( .1.4.1.1

 

داد فراگیرانی است که در معرض تعلیم و آموزش مستقیم یک معلم قرار می یکی از مهم ترین نشانگر های آموزشی تع

گیرند. بسیاری از نظام های پیشرفته آموزشی تالش کرده اند که با استخدام بیشتر معلمان فرصت های آموزشی بهتری را 

ر هر یک معلم در بین دانش آموز را در برابتعداد  کمترینبه ترتیب  54در اختیار دانش آموزان قرار دهند. جدول 

تعداد  کمتریندارای  عربستانو  کویتاطالعات جدول مبین آن است که دو کشور کشورهای همسایه به نمایش می گذارد. 

برابر بیشتر از کویت و  8بر عکس در پاکستان و افغانستان تعداد فراگیران هستند. استخدامی فراگیر در برابر هر یک معلم 

ان دانش آموزاز تعداد بیشتری  موزشیآ –ود مبین این است که معلمان باید همزمان به وضع تربیتی عربستان می باشد که خ

 4 فقط نشان می دهدکشور اخذ کرده که  74بین  دررتبه نهم را دانش آموز  22معلم برای هر  7با  ایران  رسیدگی نمایند.

 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. 

 

 در کشورهای منتخب   ابتدایی(دوره ش آموز به معلم ) : نسبت دان54جدول 

 رتبه تعداد کشور

 7 5.6 کویت

 2 10.9 عربستان 

 9 11.6 قطر

 4 11.7 بحرین

 5 13 آذربایجان

 6 17 عراق

 1 19 ترکیه

 1 19 ارمنستان

 3 19.9 عمان

 71 22 ایران

 77 23 امارات 

 72 24 ترکمنستان

 79 44 افغانستان

 74 47 انپاکست
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ایران در بین کشورهای همسایه ی: جایگاه نظام آموزش 7نمودار  

نسبت دانش آموز به معلم ) دوره ابتدایی( نشانگر بر اساس      

 

 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .1.4.1.2

 

باشد درصد پذیرش کودکان در دوره  های مهم دانش آموزی که مبین توجه دولت به آموزش های پایه مییکی از نشانگر

درصدی بین نظام های آموزشی کشورهای همسایه  11پیش دبستانی است. یافته جدول مبین آن است که فاصله وحشتناک 

درصد کودکان تحت تاثیر آموزش های پیش  7این نشانگر وجود دارد . در حالی که در افغانستان فقط  لحاظایران از 

درصد کودکان امارات متحده عربی در دوره مذکور  11نه چندان زیاد با آن ، حدود ا فاصله جغرافیایی دبستانی قرار دارند ب

 8پذیرش شده اند. جایگاه ایران در مقایسه با اکثر کشورهای همسایه چندان مطلوب نیست به نحوی که سطح پوشش در 

درصد کودکان گروه سنی را تحت پوشش  51ز کشور بهتر از ایران است ، نظام آموزشی ایران توانسته است کمتر ا

   ( . 2قرار دهد ) نمودار آموزش پیش دبستانی 

 

 

 در کشورهای منتخب  : درصد پذیرش دوره پیش دبستانی55جدول 

 رتبه درصد کشور

 7 69.80 امارات 

 2 66.40 کویت

 9 62.85 ترکمنستان

 4 58.78 قطر

 5 57.00 پاکستان

 6 55.80 بحرین

 1 54.30 عمان
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 8 52.40 ارمنستان

 3 48.75 آذربایجان

 71 47.00 ایران

 77 44.40 عربستان سعودی

 72 28.93 ترکیه

 79 6.61 عراق

 74 1.00 افغانستان

 

 
 

 

 ایران در بین کشورهای همسایهی جایگاه نظام آموزش: 2نمودار

 تانیدبسدرصد پذیرش پیش بر اساس نشانگر 

 

 

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری .1.4.1.3

 

جدول و نمودار وضعیت آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای همسایه را بر اساس 

نشانگر وجود دارد نظام های آموزشی این درصد پوشش تحصیلی ظاهری به نمایش می گذارند. با توجه به تعریفی که از 

ایران توانسته اند تعداد بیشتری از جمعیت الزم التعلیم را تحت پوشش خود قرار دهند . هم چنین  سه کشور امارات ، عمان و

توانسته است دانش آموزانی را که این سه کشور نشانگر آن است که نظام آموزشی  711باید اذعان کرد که درصد باالتر از 

به تکرار پایه شده اند تحت پوشش مجدد قرار دهد. از این  متعلق به گروه سنی باالتر بوده ولی به علت افت تحصیلی مجبور
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منظر ، پوشش تحصیلی ظاهری پاکستان و افغانستان قابل درک و دفاع است در حالی که وضعیت ترکمنستان مستلزم 

 بررسی های پژوهشی بیشتر می باشد.   

 

 

 

 

 
 در کشورهای منتخب برحسب رتبه : درصد پوشش تحصیلی ظاهری 56جدول

 رتبه درصد رکشو

 7 116.30 امارات 

 2 109.20 عمان

 9 108.90 ایران

 4 107.00 آذربایجان

 5 107.00 عراق

 6 106.80 عربستان سعودی

 1 103.00 قطر

 8 102.49 ترکیه

 3 102.00 کویت

 71 102.00 ارمنستان

 77 101.10 بحرین

 72 97.50 افغانستان

 79 92.71 پاکستان

 74 87.30 ترکمنستان
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 ایران در بین کشورهای همسایه یآموزش جایگاه: 9نمودار

 بر اساس درصد پوشش تحصیلی ظاهری 

 

 

 درصد پوشش تحصیلی واقعی .1.4.1.4

 

 : درصد پوشش تحصیلی واقعی در کشورهای منتخب برحسب رتبه51جدول 

 رتبه درصد کشور

 7 99.20 ایران

 2 97.90 عربستان سعودی

 9 96.40 بحرین

 4 94.50 عمان

 5 94.14 آذربایجان

 5 94.14 ترکیه

 1 93.30 امارات

 8 92.87 کویت

 3 92.11 قطر

 71 92.00 عراق

 77 84.10 ارمنستان

 72 73.85 پاکستان

 79 54.60 افغانستان

 - فقدان داده ترکمنستان
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 ایران در بین کشورهای همسایه ی آموزش جایگاه: 4نمودار

 درصد پوشش تحصیلی واقعینشانگر بر اساس 

 

 

 

لحاظ  ازفقط توانسته است بدون رقیب نشانگر مورد مطالعه در پژوهش حاضر ، نظام آموزشی ایران  21از بین بیش از 

تغییرات سوادآموزی در طی  روند مقام نخست را کسب نماید.، کشور همسایه  74درصد پوشش تحصیلی واقعی در بین 

چهار دهه اخیر و هم چنین کاهش نرخ رشد جمعیت کسب این مقام را قابل درک می سازد. با اختالف بسیار اندک ، 

 . عربستان و بحرین رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند

 

 نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان2.4.1.5

 

در حوزه خدمات  ه افزایش مشارکت مردم در تاسیس و اداره مدارس مبین کاهش تصدی گری دولتدر همه جوامع پیشرفت

عمومی تلقی می گردد. طبعا هر چه میزان ثبت نام فراگیران در مدارس غیر دولتی افزایش می یابد هزینه های بخش 

آموزش و  جایگاه نظام صاص یابد. جدولآموزش در بودجه دولت می تواند کاهش یافته یا سهم بیشتری به مدارس دولتی اخت

در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت دانش آموزان مدارس غیر را پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران 

 ( را کسب کرده است. 1نشان می دهد. بر اساس اطالعات حاصله ایران مقام هفتم )  دولتی به کل دانش آموزان

 
 

 ن مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان: درصد دانش آموزا 58جدول
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 رتبه درصد کشور

 7 61.30 امارات

 2 45.90 قطر

 9 34.00 بحرین

 4 24.00 پاکستان

 5 18.00 کویت

 6 15.50 آذربایجان

 1 13.50 ایران

 8 11.40 عربستان سعودی

 3 5.00 ترکیه

 71 4.70 افغانستان

 77 2.10 ارمنستان

 72 08. عمان

 - ان دادهفقد عراق

 - فقدان داده ترکمنستان

 

 

 

 

 

 
 

آموزان مدارس غیر دولتی به کل ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت دانشی آموزش جایگاه نظام: 5نمودار 

 دانش آموزان

 

 نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان2.4.1.6
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سبت دانش رورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نآموزش و پ وضعیت نظام

 در جدول و نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است.  فنی وحرفه ای به کل دانش آموزانآموزان شاخه 

 

 : درصد دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان 53جدول

 رتبه درصد کشور

 7 34.00 ترکیه

 2 22.70 یرانا

 9 21.70 ترکمنستان

 4 14.77 بحرین 

 5 11.00 آذربایجان

 6 10.88 ارمنستان

 1 6.00 پاکستان

 8 5.13 عربستان سعودی

 3 3.50 عراق 

 71 2.17 کویت

 77 1.80 امارات

 72 1.52 قطر

 79 80. افغانستان

 74 .18 عمان

 

 

 
فنی وحرفه ای به کل سبت دانش آموزان شاخه ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نآموزشی  اه نظامجایگ: 6نمودار

 دانش آموزان

 

 نشانگر منابع انسانی 2.4.2
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 74نشانگر نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان می باشد که به ترتیب وضعیت نشانگر منابع انسانی فقط شامل 

 رسی قرار می گیرد : کشور مورد مطالعه مورد بر

 

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان:  61جدول

 رتبه درصد کشور

 7 100 ایران

 7 100 آذربایجان

 7 100 امارات

 4 99.80 عمان 

 5 97 عربستان سعودی

 6 82.40 پاکستان

 1 82 بحرین

 8 78.90 کویت

 3 77.45 ارمنستان

 71 77 عراق 

 77 48.80 قطر

 72 43.00 غانستاناف

 - فقدان داده ترکیه

 - فقدان داده ترکمنستان

 

 

 
 ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نظام آموزشی جایگاه: 1نمودار

 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان

 

 مشترک کسب کرده اند ، منابع جهانی همچون یونسکو آماریدر حالی که ایران ، آذربایجان و امارات مقام اول را به طور 

 را در خصوص این نشانگر برای ترکیه و ترکمنستان ارائه نداده اند. 
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 نشانگرهای فضا وتجهیزات 2.4.9

 

کامپیوتر و درصد دانش آموز دارای دستگاه  7ر  نشانگر فضا وتجهیزات شامل  نشانگر تعداد دانش آموز در برابر ه

 کشور مورد مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد :  74ترنت می باشد که به ترتیب وضعیت دسترسی به این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه کامپیوتر 1تعداد دانش آموز در برابر هر   2.4.9.7

 

 دستگاه کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر :  67جدول

 رتبه نفر کشور

 7 8 قطر

 2 8 کویت

 9 12 عمان

 4 13 ودیعربستان سع

 5 15 ارمنستان

 6 33 آذربایجان

 6 33 ایران

 8 45 ترکیه

 3 57 ترکمنستان

 - فقدان داده امارات

 - فقدان داده پاکستان

 - فقدان داده بحرین

 - فقدان داده عراق

 - فقدان داده افغانستان
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تعداد کامپیوتر را برای مدارس خود اطالعات حاصله از جدول نشان می دهد که قطر و کویت توانسته اند بیشترین 

کشور مورد  74تکنولوژی موثر آموزشی در اختیار فراگیران قرار دهند. در حالی که از بین  خریداری و به عنوان یک

کشور باقیمانده آذربایجان و ایران توانسته  3کشور آمار دقیقی در خصوص این نشانگر وجود ندارد از بین  5برای  مطالعه،

 دستگاه کامپیوتر فراهم سازند. دانش آموز یک 99هر  اند برای
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 تعداد دانش آموز در برابر هر یک کامپیوترجایگاه آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس : 8مودارن

 

 

 درصد دانش آموز دارای دسترسی به اینترنت 2.4.9.2

 

مجازی را می توان یکی از نشانگرهای مدرن آموزشی در هزاره جدید دانست که دست اندرکاران نظام دسترسی به فضای 

ر در اختیار معلمان و فراگیران قرار دهند. طبعا استفاده از تکنولوژی های تمی کنند آن را هرچه بیش های آموزشی تالش

ی در هر کشور می باشد. جدول و نمودار زیر میزان ارتباطات –مدرن نیازمند فراهم سازی زیرساخت های الزم ارتباطی 

دسترسی دانش آموزان را به اینترنت به تفکیک نشان می دهد. اطالعات حاصله مبین آن است که عالوه بر ارمنستان دو 

رافیایی قرار دهند در حالی پراکندگی جغخود کشور نفت خیز قطر و بحرین توانسته اند اینترنت را در اختیار کلیه فراگیران 

اینترنت آموزشی در پاکستان دانست.  مدارس ، ضعف اقتصادی یا تعداد زیاد دانش آموز را شاید بتوان موانع اصلی گسترش

 کشور مقام پنجم را کسب کرده است.  72ایران در بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دسترسی به اینترنت برحسب درصد فراگیران 62جدول

 رتبه درصد کشور

 7 711 ارمنستان

 7 711 قطر

 7 711 بحرین

 4 34 کویت 

 5 39 امارات

 6 81 ترکیه 

 1 82 ایران

 8 11 عمان

 3 45 عربستان

 71 93 ترکمنستان

 77 27 آذربایجان

 72 71 پاکستان

 - فقدان داده عراق

 - فقدان داده افغانستان
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 به اینترنت نآموزادسترسی دانششورهای همسایه بر اساس جایگاه آموزشی ایران در بین ک: 3نمودار

 

 

 

 

 

 نشانگرهای مالی 2.4.4

 

نشانگر سرانه دانش آموزی ، میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش  ، سهم بودجه  4نشانگر های مالی شامل 

اشد که به ترتیب وضعیت آموزش وپرورش از بودجه عمومی و سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی می ب

 ها مورد بررسی قرار می گیرد :کشور مورد مطالعه در این نشانگر 74

 

 سرانه دانش آموزی 2.4.4.1

 

نظام های پیشرفته اجتماعی و آموزشی توجه به اران و برنامه ریزان آموزشی در زیکی از نشانگرهای مورد توجه سیاستگ

نشان می دهد که فاصله باورنکردنی بین سرانه دانش آموزی در نرخ سرانه دانش آموزی است .اطالعات جدول ونمودار 

دالر پایین ترین و کویت با بیش از 77بین کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر وجود دارد به نحوی که ارمنستان با 

الر مقام ششم را د 2511در این بین ، ایران با اختصاص حدود هزار دالر باالترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.  74

 کشور همسایه بدست آورده است.  77در بین 
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 : سرانه دانش آموزی )به دالر امریکا( 69جدول

 رتبه میزان کشور

 7 14300 کویت

 2 11719 قطر

 9 7099 عربستان

 4 6965 عمان

 5 6704 بحرین

 6 2429 ایران

 1 2165 ترکیه

 8 1196 عراق

 3 551 پاکستان

 71 157 افغانستان

 77 77 ارمنستان

 - فقدان داده امارات

 - فقدان داده ترکمنستان

 - فقدان داده آذربایجان

 

 

 

 

 

 
 

 آموزیایران در بین کشورهای همسایه بر اساس سرانه دانشی آموزش: جایگاه نظام  71نمودار
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 شمیانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورنشانگر  2.4.4.2

 

یکی از نشانگرهای مورد توجه معلمان میانگین حقوق ماهانه کارکنان وزارت آموزش وپرورش نسبت به سایر کارکنان 

دولت می باشد.  اگرچه معموال شرائط اقتصادی ویژه هر کشور ارائه تفسیر دقیق از آمارهای مرتبط با این نشانگر را با 

همچون قدرت خرید پول ، میزان تورم ، ساختار اقتصادی و حتی عادات  چالش روبرو می سازد و محققان باید به عواملی

اگاهی از میانگین حقوق ماهانه کارکنان وزارت آموزش وپرورش می تواند گامی غذائی هر کشور توجه نمایند با این وجود 

ر مبین آن است که چهار قدرت اقتصادی معلمان باشد.  اطالعات جدول و نمودامیزان درک کلی و اولیه از  جهتاساسی در 

خلیج فارس باالترین میزان پرداختی را به معلمان خود دارند در حالی که معلمان جنوبی کشور نفت خیز عربی حاشیه 

.در این بین ، ایران با فاصله سه برابری با نزدیک ترین کشور به خود را دریافت می کنندپاکستان و افغانستان حداقل حقوق 

کشور  79( را ازبین 8دالر به معلمان حقوق می پردازد تا مقام هشتم) 151ماهانه کمتر از  دالر ( 2164)قطر با میانگین 

 به خود اختصاص دهد. 

   

 

 

 

 

 

 )به دالر امریکا(میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش :  64جدول

 رتبه میزان کشور

 7 4257 قطر

 2 3718 عربستان

 9 2840 امارات

 4 2600 کویت

 5 2942 ترکیه

 6 2250 عمان

 1 2064 بحرین 

 8 737 ایران

 3 344 آذربایجان

 71 314 ارمنستان 

 77 246 ترکمنستان 

 72 171 پاکستان 

 79 167 افغانستان

 - فقدان داده عراق
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 ه : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسای77نمودار 

 بر اساس میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش

 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومینشانگر  2.4.4.3

 

هایی است که میزان اهمیت و جایگاه نظام آموزشی را در رش از بودجه عمومی یکی از نشانگرسهم بودجه آموزش وپرو

مجواری اطالعات مرتبط با کشورهای مورد مطالعه مبین آن مردان و برنامه ریزان اجتماعی آشکار می سازد. ه بین دولت

درصد از بودجه عمومی به بخش آموزش رتبه های اول  21است که عربستان ، امارات و ترکمنستان با تخصیص بیش از 

ا اختالف ایران بتا سوم را کسب کرده اند در حالی که عراق و آذربایجان کمترین سهم را مدنظر قرار داده اند.در این بین 

( را به خود در بین همسایگان اختصاص داده است. البته نکته ای را که در 4اندک از افغانستان پیشی گرفته ومقام چهارم ) 

تحلیل یافته های مرتبط با این نشانگر نباید فراموش کرد توانمندی اقتصادی هر کشور است به نحوی که برای مثال اگرچه 

هایی همچون پاکستان و افغانستان کمتر است ولی میزان پول تخصیص یافته در این دو کشور رتبه بحرین یا کویت از کشور

 عربی بسیار بیشتر از منابع مالی آموزش از بودجه عمومی در پاکستان و افغانستان می باشد.   

 

 

 : سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی )به دالر امریکا( 65جدول

 رتبه درصد کشور

 7 23 نعربستا

 2 21.20 امارات

 9 20.80 ترکمنستان

 4 18.50 ایران

 5 18.40 افغانستان

 6 13.19 پاکستان
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 1 12.74 قطر

 8 12.40 ترکیه

 3 11.08 عمان 

 71 10.66 ارمنستان 

 77 9.50 کویت

 72 7.66 بحرین

 79 7.37 آذربایجان

 74 5.70 عراق
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 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه 72نمودار 

 بر اساس سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی

 

 

 

 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلینشانگر  2.4.4.4

 

ش و پرورش از بودجه عمومی بسیار در حالی که وضعیت وجایگاه عراق در جدول قبلی مرتبط با نشانگر سهم بودجه آموز

کشور مورد مطالعه به خود اختصاص داده بود ، اطالعات مرتبط با نشانگر سهم  74یاس اور بود و آخرین رتبه را در بین 

درصد از تولید  3با تخصیص  7هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی باعث شد که این کشور مقام نخست )رتبه 

از کشورهایی همچون  74( رادر بین کشورهای همسایه ایران بدست آورد. ایران با کسب رتبه دهم در بین ناخالص داخلی 

افغانستان ، عراق و ترکمنستان عقب تر است. هم چنین اینگونه به نظر می رسد کشورهایی همچون آذربایجان و ارمنستان 

 وجود نظامتصاص می دهند.این امر می تواند البته مبین سهم تقریبا برابری را از هر دو نشانگر به بخش آموزش خود اخ

 باثبات با کمترین درجه تغییرات ناگهانی در این دو کشور باشد. اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

 )به دالر امریکا(سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی :  66جدول
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 رتبه درصد کشور

 7 9.00 عراق

 2 5.14 عربستان

 9 5.00 ترکیه

 4 4.96 عمان

 5 3.80 کویت

 6 3.61 قطر

 1 3.32 افغانستان 

 8 3.05 ترکمنستان 

 3 3.00 امارات 

 71 2.93 ایران 

 77 2.80 ارمنستان 

 72 2.67 بحرین

 79 2.66 پاکستان 

 74 2.63 آذربایجان

 

 

 
 

 رهای همسایه ایران در بین کشوی آموزش جایگاه نظام: 79نمودار

 بر اساس سهم هزینه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی
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 نشانگرهای برون دادی 2.4.5

 

نشانگر نرخ ارتقاء دانش آموزان ، نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ، نرخ  5نشانگر های برون دادی شامل 

سال به باال (  75ابتدایی و نرخ باسوادی گروه های سنی )  تکرار پایه دوره ابتدایی ، نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره

 کشور مورد مطالعه در این نشانگرها مورد بررسی قرار می گیرد : 74می باشد که به ترتیب وضعیت 

 

 نرخ ارتقاء دانش آموزان 2.4.5.1

 

توسط مقامات م آموزشی نظادر بعضی از کشورها بعضا مکانیزم ارتقاء خودکار با هدف افزایش بازده داخلی از آنجائیی که 

های مختلف را بایکدیگر مقایسه می کنیم ، کشورشود در تفسیر این نشانگر به ویژه زمانی که نظام های آموزشی  تعیین می

با این وجود اطالعات حاصله نشان می دهد که اکثر کشورهای مورد مطالعه با اختالف صورت پذیرد.  یشتریباید دقت ب

( را در بین  3درصد می باشند. با مدنظر قرار دادن اختالفات موجود ، ایران رتبه نهم ) 35بیش از اندک دارای نرخ ارتقاء 

 کشورهای همسایه بخود اختصاص داده است.  

 

 : نرخ ارتقاء دانش آموزان 61جدول

 رتبه درصد کشور

 7 99.90 امارات 

 7 99.90 ارمنستان 

 9 99.89 قطر 

 4 99.80 ترکمنستان

 5 99.40 نآذربایجا

 6 99.30 عمان

 1 99.04 ترکیه 

 8 98.80 بحرین 

 3 98.30 کویت 

 71 97.20 ایران 

 77 94.60 عربستان

 72 88.50 افغانستان

 79 78.50 پاکستان 

 74 71.50 عراق
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 ایران در بین کشورهای همسایه یآموزش : جایگاه نظام74نمودار 

 آموزانساس نرخ ارتقاء دانشبر ا

 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 2.4.5.2

 

البته که یک دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده اند. است جمعیت دانش اموزی  درصدنرخ فارغ التحصیلی مبین 

که به طور طبیعی می  یدآه دست می ثیت نام شده ب انموختگان بر کل جمعیت دانش اموزآاین نشانگر از تقسیم تعداد دانش 

گردد. اطالعات جدول مبین آن است که سه کشور عربستان ،  711عداد مردودین باالتر از تتواند درصد آن با مالحظه 

عمان و کویت باالترین رتبه را کسب کرده اند در حالی که شرائط ویژه جمعیتی و سیاسی پاکستان و افغانستان باعث شده 

درصد باشد. ایران با فاصله اندک از چهار کشور پیشرو همسایه ، رتبه پنجم  61ارغ التحصیلی آنان کمتر ازاست که نرخ ف

 ( را از لحاظ نرخ فارغ التحصیلی به خود اختصاص داده است.  5) 
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 : نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 68جدول

 رتبه درصد کشور

 7 110.90 عربستان

 2 109.00 مانع

 9 103.00 کویت 

 4 102.80 ترکمنستان 

 5 101.70 ایران

 6 100.10 ارمنستان

 1 99.90 امارات

 8 99.51 قطر

 3 98.70 بحرین 

 71 98.10 آذربایجان

 77 96.78 ترکیه

 72 63.00 افغانستان

 79 58.90 پاکستان 

 74 57.82 عراق

 

 

 
 

 آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه  جایگاه نظام: 75دارنمو

 بر اساس نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
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 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 2.4.5.3

 

و  انفراگیرنظام آموزشی ، دست اندرکاران وقوع آن یکی از نشانگر های برون دادی است که تحصیلی مبین تکرار پایه 

کاستی لذا هرچه نرخ تکرار پایه بزرگ تر باشد نشاندهنده و اجتماعی می سازد. روانی  –روحی دین را دچار آسیب های وال

های موجود در کمیت و کیفیت نظام آموزشی است. اطالعات حاصله نشان می دهد که با فاصله بسیار زیاد از سایر 

درصد کسب کرده است. جالب اینکه با  76بیش از ار پایه تکرعراق رتبه نخست را با نرخ ، کشورهای مورد مطالعه 

. در این نشانگر ، ایران کمتر از عراق می باشدچهار برابر افغانستان نرخ تکرار پایه در ، وضعیت سیاسی تقریبا مشابه 

 به خود اختصاص داده است.کشور  79در بین مقام هفتم را 

 

 ابتدایی: نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره   63جدول

 رتبه درصد کشور

 7 16.70 عراق 

 2 3.90 افغانستان 

 9 1.94 عمان 

 4 1.77 ترکیه

 5 1.64 پاکستان 

 6 1.51 قطر 

 1 1.35 ایران

 8 91. عربستان 

 3 65. بحرین 

 71 51. کویت 

 77 37. ارمنستان 

 72 17. امارات

 79 14. آذربایجان

 - فقدان داده ترکمنستان
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 : جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه  76نمودار

 بر اساس نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی

 

 

 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 2.4.5.4

 

 به ویژگی پایدار نظامشد کشورهای در حال ربسیاری از نرخ ترک تحصیل است که بویژه در ، یکی از نشانگر های مهم 

البته روند جهانی در سه دهه اخیر مبین سیر نزولی نرخ ترک تحصیل با عنایت به افزایش  آموزشی تبدیل شده است. های

توجه دولت ها به سرمایه گذاری در بخش آموزش و تمهید شیوه های کاهش نرخ رشد جمعیت و هم چنین انجام اصالحات 

وه های ارزشیابی تحصیلی ، افزایش تعداد معلمان ، و بهبود شیوه های نظارتی ازطریق آموزشی همچون تغییر در شی

د که بجز پاکستان و نافزایش دوره های آموزش ضمن خدمت می باشد. اطالعات حاصله در جدول و نمودار نشان می ده

ر این وضعیت هنوز می توان باشد.البته د درصد می 71عراق در بقیه کشورهای مورد مطالعه نرخ ترک تحصیل کمتر از

ارمنستان یا امارات بود. ایران مجددا در میانه جدول شاهد فاصله بسیار زیاد کشورهایی همچون عربستان و ترکمنستان با 

 جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است. 
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 دانش آموزان دوره ابتداییترک تحصیل : نرخ  11جدول

 رتبه درصد کشور

 7 33.10 پاکستان 

 2 13.50 عراق  

 9 9.80 ارمنستان

 4 8.00 امارات 

 5 6.00 افغانستان 

 6 4.30 کویت

 1 3.80 ایران 

 8 2.70 آذربایجان 

 3 2.50 ترکیه 

 71 2.20 بحرین

 77 2.16 قطر

 72 1.30 عمان 

 79 1.00 ترکمنستان

 74 78. عربستان

 

 
 

 

 آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه جایگاه نظام : 71نمودار

 بر اساس نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی
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 سال به باال ( 15نرخ باسوادی گروه های سنی )  2.4.5.5

 

اطالعات مندرج در جدول مبین چگونگي توزیع آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین 

 سال به باال (است.  75اساس نرخ باسوادی گروه های سنی ) کشورهای همسایه بر 

 

 ) مرحله همجواری ( باسوادی گروه های سنی: نرخ  17جدول

 رتبه درصد کشور

 7 99.97 آذربایجان 

 2 99.80 ارمنستان 

 9 99.70 ترکمنستان 

 4 99.35 عربستان

 5 98.70 عمان 

 6 97.80 قطر

 1 96.20 کویت

 8 95.70 بحرین

 3 95.69 ترکیه

 71 93.00 امارات

 77 87.10 ایران

 72 81.54 عراق 

 79 57.90 پاکستان 

 74 38.00 افغانستان

 

 

 
 

 ایران در بین کشورهای همسایهجایگاه نظام آموزشی : 78نمودار

 سال به باال ( 75بر اساس نرخ باسوادی گروه های سنی )  
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شی به جا مانده از نظام سیاسی شوروی باعث شد که طی یک دوره زمانی کوتاه مدت بسیاری از جمهوری میراث آموز

همسایه ایران و نائل گردند. بر این اساس سه کشور تازه استقالل یافته  برای همه " آموزش " های تابعه آن به تحقق هدف 

توانسته اند در این نشانگر به های مشترک با دیگر جوامع  یعنی آذربایجان ، ارمنستان و ترکمنستان علیرغم کمی وکاستی

های گسترده نظام آموزشی ،  تالش با وجوددست یافته و مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.  رتبه بسیار خوبی

 .  به خود اختصاص داده اند( را 77مردم ایران ازلحاظ سطح سواد در بین همسایگان مقام یازدهم )

 

 کیفینگرهای نشا 2.4.6
 

کشور،   788نشانگر ارزش شاخص کلی توسعه انسانی ، رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  4های کیفی شامل نشانگر

فقط برای عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی )ریاضیات و علوم ( و شیوه انتخاب مدیر مدارس می باشد که 

کشور مورد  74وضعیت ت کمی آمار و ارقام مقایسه ای تهیه نمود . به هر حال نشانگر توسعه انسانی می توان به صور

 مورد بررسی قرار می گیرد :به شرح زیر ها مطالعه در این نشانگر

 

 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 2.4.6.1

 

چه دهد که هر کشوری ارزش عددِی شاخص توسعٔه انسانی بین صفر تا یک است. ارزش شاخص توسعٔه انسانی نشان می

است و همچنین امکان مقایسه بین مقدار از مسیر خود را برای رسیدن به باالترین ارزش ممکن یعنی یک، طی کرده

کشور عربی جنوب خلیج فارس در باالترین  6بر این اساس ارزش شاخص کلی توسعه انسانی در  .کندکشورها را فراهم می

در مرتبه نخست قرار می گیرد. در حالی که  1.86ن بین قطر با ارزش حد نسبت به سایر همسایگان ایران قرار دارد. در ای

کشور کسب کرده اند ، پاکستان و افغانستان  74( را در این شاخص از بین  1ترکیه و ایران به صورت مشترک مقام هفتم ) 

 در پایین ترین سطح قرار دارند. 

 ) مرحله همجواری ( ارزش شاخص کلی توسعه انسانی: 12جدول 

 رتبه درصد کشور

 7 86. قطر

 2 85. عربستان

 9 84. امارات

 4 82. بحرین

 5 80. کویت 

 6 80. عمان

 1 77. ترکیه

 1 77. ایران

 3 76. آذربایجان

 71 74. ارمنستان

 77 69. ترکمنستان

 72 65. عراق 

 79 55. پاکستان 

 74 48. افغانستان
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 ایران در بین کشورهای همسایه جایگاه : 73ودارنم

 بر اساس ارزش شاخص کلی توسعه انسانی

 

 

 شاخص کلی توسعه انسانی 2.4.6.2

 

کشورهای با توسعٔه انسانی  در گزارش توسعٔه انسانی، کشورها را بر اساس میزان شاخص توسعٔه انسانی به چهار گروه

توجه به این تقسیم بندی معموال کشورهایی که ارزش شاخص کلی توسعه  کنند. بابسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم می

کشورهای با توسعه انسانی  در گروه. بر این اساس ، ایران شوندو باالتر است جزو گروه اول قلمداد می  1.81انسانی آنان 

بین آن است که از لحاظ در حالی که شش کشور عرب همسایه جزو گروه اول هستند. اطالعات جدول م قرار می گیردزیاد 

کسب کرده کشور همسایه  74را در بین  1کشور و رتبه  788را در بین  63رتبه شاخص کلی توسعه انسانی ، ایران مقام 

 است. 
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 ) مرحله همجواری (رتبه شاخص کلی توسعه انسانی : 19جدول 

 788رتبه در بین  کشور

 کشور

 رتبه

 74در بین 

 کشور 

 7 31 عربستان

 2 33 قطر

 9 42 امارات

 4 47 بحرین

 5 51 کویت 

 6 52 عمان

 1 69 ایران

 8 17 ترکیه

 3 78 آذربایجان

 71 84 ارمنستان

 77 111 ترکمنستان

 72 727 عراق 

 79 741 پاکستان 

 74 763 افغانستان

 

 

 
 یه ایران در بین کشورهای همسا جایگاه: 21نمودار

 بر اساس رتبه شاخص کلی توسعه انسانی 
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عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  3.2.4.6  

 

برای ارزیابی وضعیت کشورهای مورد مطالعه در این نشانگر از دو مطالعه جهانی تیمز و پرلز و مطالعه کیفیت ریاضیات 

کشور  4 فقط دانش آموزان که در مورد مطالعه تیمز وپرلز  و علوم استفاده گردید. بررسی اطالعات حاصله مبین آن است

کشور مورد بررسی در این مطالعه شرکت کرده اند و امکان مقایسه برای  74بین آذربایجان ، ارمنستان ، ترکیه وایران از

فیت کیآزمون مطالعه  رکشور مورد بررسی د 74ازکشور  71برعکس  .وجود ندارد دیگر همسایگان تعیین عملکرد 

گزارش رقابت جهانی که توسط  که بر این اساس جدول و نمودار تهیه شده است. ریاضیات و علوم شرکت نموده اند

ارزیابی  کشور به 741خود و با مشارکت   2176کارشناسان برجسته نشست جهانی اقتصاد تهیه می شود در گزارش سال 

ت کلی آموزش عالی ، کیفیت آموزش ریاضیات و علوم و کیفیت نظام های آموزشی از لحاظ کیفیت آموزش ابتدایی  ، کیفی

   . ارائه می گرددمدیریت مدرسه پرداخته است که نتایج ده کشور مورد نظر در پژوهش حاضر در جدول زیر 

 

 

 ) مرحله همجواری ( کیفیت ریاضیات و علومرتبه :  14جدول

 741رتبه در بین  کشور

 کشور

 رتبه

 74در بین 

 کشور 

 7 5 قطر 

 2 77 امارات

 9 96 ایران

 4 42 بحرین

 5 41 ارمنستان 

 6 63 عربستان 

 1 33 کویت

 8 712 عمان 

 3 719 ترکیه

 71 714 آذربایجان

 - فقدان داده  پاکستان 

 - فقدان داده  افغانستان

 - فقدان داده  ترکمنستان

 - فقدان داده  عراق

 

 

کشورهای قطر و امارات متحده عربی به ترتیب موفق به کسب مورد مطالعه ،  741 در بین 14بر اساس اطالعات  جدول 

. کسب این رتبه در بدو امر مایه تعجب است به ویژه رتبه پنجم و یازدهم از لحاظ کیفیت تدریس ریاضیات و علوم شده اند

. با این وجود کیفیت آشنا می شویمز هنگامی که با عملکرد دانش آموزان این دوکشور در مطالعات بین المللی تیمز و پرل

آموزش متفاوت از کیفیت یادگیری است و احتماال کسب این رتبه ها متاثر از حضور معلمان خارجی در این دو کشور می 

باشد.البته تاثیر کیفیت آموزش را بر یادگیری نمی توان نادیده انگاشت و باید با توجه به کیفیت تدریس ، صالحیت حرفه ای 
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بود. با فاصله سه در آینده نزدیک ان خارجی و حقوق و دستمزد باال منتظر رشد و توسعه آموزشی بیشتر این جوامع معلم

 کشور می باشد.  741در بین  96رتبه برابری از دو همسایه فوق االشاره ، ایران 

    

 
 

 : جایگاه ایران در بین کشورهای همسایه 27نمودار

 ریاضیات و علوم   بر اساس رتبه کیفیت آموزش

 

 

 

 شیوه انتخاب مدیر مدارس 2.4.6.4
 

به عنوان یک نشانگر کیفی ، شیوه ها و شرائط مختلفی توسط دست اندرکاران نظام آموزشی کشورهای مورد مطالعه برای 

کشور مورد مطالعه  74نج کشور از عمل آمده نشان داد که په انتخاب مدیر مدارس مدنظر قرار می گیرد. بررسی های ب

شرائط دقیقی را در منابع رسمی اعالم نکرده اند. در بین شرائط انتخاب مدیر ، سابقه تدریس و سابقه مدیریت بیش از دیگر 

و به عنوان یکی ازشرائط عمومی شرط تاهل کشور ( . بر عکس، فقط در ایران  6عوامل مورد توجه قرار گرفته است ) 

  است. مورد توجه دست اندرکاران آموزشی نتخاب مدیر در ااولیه 
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 : شیوه انتخاب مدیر مدارس در کشورهای منتخب ) مرحله همچواری (15جدول 

شرائط 

 /کشور 

سابقه 

 تدریس

 ومدیریت

هیات مدیره  تخصص

 /انتخاباتمدرسه

انتصاب 

از سوی 

 مقامات 

درجه  مصاحبه

 کارشناسی

گواهی 

ضمن 

 خدمت

 تاهل

 - - - - - - -   انپاکست

 - - - - - - -   آذربایجان

 - - - -   - - - ارمنستان

 - - -    -    - ترکیه

 -      - -  - - کویت

 - -    - - -    عربستان 

 - -      - - -  امارات 

 -    -   - - -  عمان

    - -   -   -  ایران

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده افغانستان

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده ترکمنستان

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده بحرین

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده قطر 

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده عراق

 

 
 مرحله همجواری 3.4

 
قرار می گیرند تا چارچوبه ای  بررسی شده اند طبقه بندی و کنار هم 2و  7در طی این مرحله ، اطالعاتی که در مرحله 

برای ورود به مرحله نهائی روش بردی یعنی مقایسه تشابهات وتفاوت های پدیده تربیتی مورد تحقیق فراهم شود. مرحله 

 همجواری در پژوهش حاضر بر بنیان نشانگرهای اصلی صورت می پذیرد : 

 

 آموزینشانگرهای دانش همجواری 3.4.1

 

در بین کشورهای همسایه بر اساس را ورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران آموزش و پر جدول وضعیت

 دهد. مي نشانآموزی دانشششگانه نشانگرهای 
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  آموزیبر اساس نشانگرهای دانشجایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه : 76جدول 

 آموزینشانگرهای دانش متغیر

نسبت دانش 

م آموز به معل

 ) ابتدایی(

درصد 

پذیرش دوره 

 پیش دبستانی

درصد پوشش 

تحصیلی 

 ظاهری

درصد پوشش 

 تحصیلی واقعی

نسبت دانش 

آموزان مدارس 

غیر دولتی به کل 

 دانش آموزان

نسبت دانش 

آموزان شاخه 

کار ودانش 

وفنی وحرفه 

ای به کل دانش 

 آموزان

 6.00 24.00 73.85 92.71 57.00 47.00 پاکستان

 80. 4.70 54.60 97.50 1.00 44.00 افغانستان

 21.70 فقدان داده فقدان داده 87.30 62.85 24.00 ترکمنستان

 11.00 15.50 94.14 107.00 48.75 13.00 آذربایجان

 10.88 2.10 84.10 102.00 52.40 19.00 ارمنستان

 34.00 5.00 94.14 102.49 28.93 19.00 ترکیه

 3.50 فقدان داده 92.00 107.00 6.61 17.00 عراق

 2.17 18.00 92.87 102.00 66.40 5.60 کویت

 5.13 11.40 97.90 106.80 44.40 10.90 عربستان سعودی

 14.77 34.00 96.40 101.10 55.80 11.70 بحرین

 1.52 45.90 92.11 103.00 58.78 11.60 قطر

 1.80 61.30 93.30 116.30 69.80 23.00 امارات

 1.18 08. 94.50 109.20 54.30 19.90 عمان

 22.70 13.50 99.20 108.90 47.00 22.00 ایران

 

 
در نشانگر نسبت دانش آموز به معلم بهترین وضعیت را چهار کشور عرب طالعات حاصله از جدول نشان می دهد که ا

مشابهات های زیاد با  کویت ، عربستان ، بحرین و قطر به خود اختصاص داده اند در حالی که امارات متحده عربی علیرغم

 جدول چهار کشور مذکور با یک دانش آموز بیشتر از ایران ، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. در منتهی الیه

کشور مورد مطالعه  74( را در بین 3ایران جایگاه نهم ) شته وداه دوبرابری از ترکمنستان قرارپاکستان و افغانستان با فاصل

کویت رتبه های اول و دوم را به و  امارات ه است. در نشانگر نرخ ثبت نام در دوره پیش دبستانی به خود اختصاص داد

خود اختصاص داده اند در حالی که پاکستان با کسب رتبه سوم و ترکمنستان با رتبه چهارم تعجب تحلیل گران آموزشی را 

هند و با الگوگیری از نظام آموزشی بریتانیا از سن . دوره آموزش رسمی در نظام آموزشی پاکستان همچون بر می انگیزند

سالگی شروع می شود و به همین دلیل جایگاه باالی پاکستان قابل تبیین است . در برابر ، میراث به جای مانده از نظام  4

ل آموزشی شوروی سابق باعث شده است که پوشش تحصیلی برای دوره پیش دبستانی در اکثر جمهوری های تازه استقال

( را به خود اختصاص داده است که  71باالتر باشد. در این نشانگر ایران جایگاه دهم ) نسبت به اکثر کشورهای جهان یافته 

 نشان می دهد فقط چهار کشور عربستان ، ترکیه و با فاصله زیاد عراق و افغانستان از ایران عقب تر هستند. 
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اند نام کردهآموزانی که در یک دوره تحصیلی ثبتکه از تقسیم تعداد دانش با توجه به تعریف نشانگر پوشش تحصیلی ظاهری

التعلیم یا در سن متعارف همان دوره تحصیلی، و در سن متعارف همان دوره تحصیلی قرار دارند، بر تعداد جمعیت الزم

ه به دلیل وجود تکرار پایه و آید و با توجه به اینکه کبه دست می 711منهای مردودین مشغول به تحصیل در آن، ضربدر 

نیز تجاوز کند ، یافته های جدول نشان می دهد که امارات ، عمان و  711وقفه تحصیلی ممکن است عدد حاصله از عدد 

یافته های مرتبط با نشانگر پوشش خود اختصاص داده اند. در برابر  ایران به ترتیب باالترین نرخ پوشش ظاهری را به

اند و در سن نام کردهآموزان یک دوره تحصیلی که در آن دوره تحصیلی ثبتتقسیم تعداد دانش که از تحصیلی واقعی

به دست  711متعارف و خاص همان دوره تحصیلی قرار دارند، بر تعداد جمعیت در سن متعارف همان دوره، ضربدر 

کشورهای همسایه به خود اختصاص داده  ( بهترین جایگاه را در بین7نشان می دهد که ایران با کسب رتبه اول )  آیدمی

دوم و سوم را به خود اختصاص می دهند در حالی که در  است. عربستان و بحرین با فاصله اندک از ایران رتبه های

نشانگر نرخ ثبت نام در همجواری کشورها در نصف ایران است. ، درصد کاهش  51افغانستان پوشش واقعی تقریبا با 

ن می دهد که ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کشورهایی همچون امارات ، قطر و بحرین دولتی نشامدارس غیر

( را کسب کرده است . هم چنین درصد ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر 1بسیار بیشتر از ایران است که مقام هفتم )

درصد و عمان با کمتر  61امارات با بیش از  ) دولتی مبین شکاف بسیار زیاد حتی بین کشورهای بسیار زیاد در منطقه است

درصد (. این شکاف در خصوص نشانگر نرخ ثبت نام در مدارس فنی و حرفه ای نیز مشهود است. در این نشانگر  7از 

درصد ( ، ایران وترکمنستان با فاصله ده درصدی در مکان های دوم و سوم قرار دارند. بر عکس نرخ 94بعد از ترکیه ) 

 در کشورهایی همچون افغانستان ، کویت ، قطر ، امارات و عمان بسیار اندک است.  ثبت نام 

 

 همجواری نشانگرهای منابع انسانی، فضا و تجهیزات 3.4.2

 

 

جدول وضعیت آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران را در بین کشورهای همسایه در دوگروه  

اطالعات جدول نشان می دهد که بر بنیان داده های ارائه شده از دهد. زات نشان مينشانگرهای منابع انسانی، فضا و تجهی

سوی سازمان جهانی یونسکو و تعریف مورد قبول آن از معلم واجد شرائط که عمدتا با استناد به سطح ونوع تحصیالت وهم 

نسبت معلمان واجد شرائط  چنین حضور در دوره های تربیت معلم و آموزش های قبل و ضمن خدمت صورت می پذیرد

این همه در حالی است که  درصد می باشد . 711اولیه برای سه کشور ایران ، امارات متحده عربی ، و آذربایجان معادل 

کمتر از نیمی از معلمان در افغانستان و قطر واجد شرائط می باشند. در خصوص تبیین این جایگاه برای افغانستان با 

چون اوضاع سیاسی و اقتصادی آن پیشرفت های آموزشی را با موانع جدی روبرو ساخته است ولی دشواری روبرونیستیم 

در مورد عقب ماندگی نظام آموزشی قطر باید اذعان کرد که همچون بسیاری از حوزه های خدماتی ، این کشور به نیروی 

ندانی برای بهبود کیفیت معلمان بومی در خارجی ) در اینجا معلمان خارجی ( وابسته است در حالی که سرمایه گذاری چ

 سال های گذشته نشده است.  
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 جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه: 11جدول

 نشانگرهای منابع انسانی، فضا و تجهیزاتبر اساس 

 نشانگرهای منابع انسانی، فضا و تجهیزات متغیر

نسبت معلمان واجد 

شرایط علمی به کل 

 معلمان

تعداد دانش آموزان 

در برابر هر یک 

 کامپیوتر

آموزا دسترسی دانش

 ن به اینترنت

 10.00 فقدان داده 82.40 پاکستان

 فقدان داده فقدان داده 43.00 افغانستان

 39.30 57.50 فقدان داده ترکمنستان

 27.00 33.00 100.00 آذربایجان

 100.00 15.00 77.45 ارمنستان

 87.00 45.00 فقدان داده ترکیه

 فقدان داده فقدان داده 77.00 عراق

 94.00 8.00 78.90 کویت

 45.00 13.00 97.00 عربستان سعودی

 100.00 فقدان داده 82.00 بحرین

 100.00 8.00 48.80 قطر

 93.00 فقدان داده 100.00 امارات متحده عربی

 77.00 12.00 99.80 عمان

 82.00 33.00 100.00 ایران

 
 

 نشانگرهای مالیهمجواری  3.4.3

 
جدول چگونگي وضعیت نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران را در بین کشورهای همسایه 

اطالعات حاصله از جدول مبین آن است که ایران از لحاظ ویژگی های اقتصادی دهد. بر اساس نشانگرهای مالی ارائه مي

قع شده است که همزمان بعضی ازغنی ترین و فقیرترین ملل جهان در آن زندگی می همسایگان در منطقه ای از جهان وا

دالر می  77دالر و ازسوی دیگر به میزان ناچیز  74111ازیک سو به بیش از کنند.  میزان هزینه سرانه دانش آموزی 

را برای پژوهشگر دشوار می رسد. این تنوع تحلیل وتفسیر و هم چنین تعیین جایگاه و عملکرد واقعی هر نظام آموزشی 

قطر و در حالی که کشورهایی همچون  سازد.  این موضوع در مورد نشانگر حقوق و دستمزد معلمان نیز صادق است .

یکی از باالترین حقوق ها را به معلمان می پردازند ، میانگین  -حتی در مقایسه با کشور های ثروتمند غربی  -عربستان 

دالر می باشد. سهم بودجه نظام آموزشی از بودجه و از تولید  211پاکستان و  افغانستان کمتر از حقوق ماهانه معلمان در 

  ناخالص داخلی نیز در بین کشورهای مورد مطالعه دارای اوج و حضیض  بسیار است.  
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 جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه : 18جدول 

 بر اساس نشانگرهای مالی

 نشانگرهای مالی متغیر

سرانه دانش آموزی 

 ) به دالر (

نسبت میانگین حقوق 

ماهانه کارکنان 

آموزش و پرورش  

به میانگین حقوق 

سایرکارکنان دولت ) 

 به دالر (

سهم بودجه آموزش 

وپرورش از بودجه 

 عمومی

 ) درصد (

سهم هزینه آموزش و 

پرورش از تولید 

 ناخالص داخلی

 2.66 13.19 171.00 551.00 پاکستان

 3.32 18.40 167.00 157.56 افغانستان

 3.05 20.80 246.00 فقدان داده ترکمنستان

 2.63 7.37 344.00 فقدان داده آذربایجان

 2.80 10.66 314.00 11.30 ارمنستان

 5.00 12.40 2942 2165.00 ترکیه

 9.00 5.70 فقدان داده 1196.00 عراق

 3.80 9.50 2600.00 14300.00 کویت

 5.14 23.00 3718.00 7099.00 عربستان سعودی

 2.67 7.66 2064.00 6704.00 بحرین

 3.61 12.74 4257.00 11719.00 قطر

 3.00 21.20 2840.00 فقدان داده امارات متحده عربی

 4.96 11.08 2250.00 6965.00 عمان

 2.93 18.50 737.00 2429.00 ایران

 

 

 دادینشانگرهای برونهمجواری  3.4.4

 
تمرکز نشانگر های بروندادی بر عملکرد نظام های آموزشی در پایان دوره های آموزشی و مبین وضعیتی است که 

 نشان می دهد تا چه حد این نظام ها موفق یا ناموفق بوده اند. 
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 جایگاه نظام آموزشی ایران در بین کشورهای همسایه : 13جدول

 بر اساس نشانگرهای بروندادی

 نشانگرهای بروندادی تغیرم

نرخ ارتقاء 

 آموزاندانش

نرخ فارغ 

التحصیلی 

دانش آموزان 

 دوره ابتدایی

نرخ تکرار 

پایه های 

دانش آموزان 

 دوره ابتدایی

نرخ ترک 

تحصیل دانش 

آموزان دوره 

 ابتدایی

نرخ باسوادی 

گروه های سنی ) 

 سال به باال ( 75

 57.90 33.10 1.64 58.90 78.50 پاکستان

 38.00 6.00 3.90 63.00 88.50 افغانستان

 99.70 1.00 فقدان داده 102.80 99.80 ترکمنستان

 99.97 2.70 14. 98.10 99.40 آذربایجان

 99.80 9.80 37. 100.10 99.90 ارمنستان

 95.69 2.50 1.77 96.78 99.04 ترکیه

 81.54 13.50 16.70 57.82 71.50 عراق

 96.20 4.30 51. 103.00 98.30 کویت

 99.35 78. 91. 110.90 94.60 عربستان سعودی

 95.70 2.20 65. 98.70 98.80 بحرین

 97.80 2.16 1.51 99.51 99.89 قطر

 93.00 8.00 17. 99.90 99.90 امارات 

 98.70 1.30 1.94 109.00 99.30 عمان

 87.10 3.80 1.35 101.70 97.20 ایران

 

 
بخشی از این موفقیت به  ل گوناگون نشانگر روند صعودی نرخ ارتقاء دانش آموزان است.روند جهانی خوشبختانه به عل

و پرهیز از تاکید بر ارزشیابی های کمی است. بر  -بویژه در دوره ابتدایی   -علت تغییر در شیوه های ارزشیابی تحصیلی 

ئل متعدد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که هر یک درگیر مسا -این اساس بجز سه کشور پاکستان ، افغانستان و عراق 

بجز  -درصد می باشد. بر همین منوال نرخ باسوادی نیز  31در بقیه کشورهای مورد مطالعه نرخ ارتقاء باالتر از  -هستند 

درصد است اگرچه در این بین ایران تنها کشوری است که نتوانسته است به  31باالتر از   - در سه کشور فوق االشاره 

همسایگان خود بپیوندد. عالوه بر این باید به نرخ ترک تحصیل نیز توجه داشت به نحوی که تفسیر نرخ باالی آن در سایر 

 کشورهایی همچون ارمنستان، امارات و کویت مستلزم انجام پژوهش های مستقل است.   

 

 نشانگرهای کیفیهمجواری  3.4.5

 
ی و شناخته شده ای همچون شاخص کلی توسعه انسانی آغاز می شود بررسی نشانگرهای کیفی هنگامی که با نشانگر جهان

مایه دلگرمی پژوهشگر است چرا که به راحتی و در گستره ای بین المللی به راحتی می توان جایگاه هر کشور را مشخص 

رهای شاخص توسعه انسانی در بسیاری از کشوو رتبه کرد. مطالعه حاضر نیز از این موضوع مستثنی نیست. ارزش 
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می باشد که مبین وجود کشورهایی است که توانسته اند خود را به سطح باالئی از توسعه در قلمرو  1.81از منطقه باالتر 

اموری همچون بهداشت و درمان و سطح سواد برسانند. کویت ، عربستان ، بحرین ، قطر ، امارات و عمان با عملکرد 

. در حرکتی موفق و با توجه به گستره وسیع جغرافیایی ، می فرستندجهانیان متفاوتی را از خاورمیانه به  پیامخوب خود 

ایران ، ترکیه  –در مقایسه با کشورهای ثروتمند ، کوچک و کم جمعیت فوق الذکر  –جمعیت زیاد و توانمندی های اقتصادی 

علیرغم این پیشرفت ها ، در قلمرو . پیوسته اند، ارمنستان و آذربایجان نیز به صف کشورهای با سطح توسعه انسانی زیاد 

را  آموزشی م. در واقع ضعف کیفیت نظامیتعلیم و تربیت شاهد موفقیت های گسترده ای در بین کشورهای همسایه ایران نیست

کشورهای همسایه و ایران دارای چند مشکل ، به عنوان مثال می توان وجه مشترک همه کشورهای مورد مطالعه دانست. 

اول ، اکثر آنان در آزمون های بین المللی همچون تیمز وپرلز شرکت نکرده و لذا درک درستی از وضعیت  مشترک هستند:

نشست . دوم ، عملکرد  عملکردبتوان در مقیاسی منطقه ای به ارزیابی  تاوجود ندارد برای محققان و کیفیت آموزش آنان 

تیمز و پرلز به شدت ناامید کننده ، پایین تر از میانگین  دانش آموزان کشورهای شرکت کننده در آزمون های بین المللی

سوم ، اگر پیشرفتی در عملکرد دانش آموزان نیز است. در هر دوره جهانی و دچار سقوط ونزول های غیر قابل تفسیر 

جهانی آنان  این کشورها است و شاهد تغییر زیادی در رتبه مشاهده گردد، این پیشرفت در مقایسه با وضعیت و عملکرد قبلی

نیستیم. هم چنین عملکرد این کشورها در آزمون کیفیت ریاضیات و علوم نیز مبین نتایج بعضا باورناپذیر است. به عنوان 

مثال در حالی که قطر و امارات متحده عربی در آزمون های بین المللی تیمز و پرلزشرکت نکرده اند در آزمون کیفیت 

نسبتا عملکرد  هم چنینکشور نائل شده اند.  741ای بسیار عالی پنجم و یازدهم در بین آموزش ریاضیات و علوم به رتبه ه

 با نتایج تیمز و پرلز همخوانی ندارد. نیز (  96خوب ایران در این آزمون ) رتبه 

 

تر همجواری اطالعات مرتبط با نشانگر انتخاب مدیر مدارس در کشورهای مورد مطالعه نیز نیازمند بررسی های عمیق 

میراث بجا مانده از نظام استعماری بریتانیا در شبه قاره بخشی از پژوهشی است. ساختار غیر متمرکز آموزشی پاکستان که 

هند است باعث شده که رویه یکسانی برای انتخاب مدیریت مدارس بطور رسمی وجود نداشته باشد. این موضوع در 

انستان متاثر از جنگ های سه دهه گذشته هنوز نتوانسته است به مرحله هندوستان نیز قابل مشاهده است. نظام آموزشی افغ

ای برسد که فرصت انتخابی برای مدیران داشته باشد یا شاید بتوان فقدان اطالعات را ناشی از توجه دست اندرکاران نظام 

ه آنان نمی دهد. وضعیت آموزشی این کشور به اولویت های اساسی تری دانست که مجال اندیشه در خصوص انتخاب مدیر ب

نتوانست اطالعات فراوانی  زیادترکمنستان با نظام سیاسی بسته گره خورده است به نحوی که محقق حاضر علیرغم تالش 

در خصوص نظام آموزشی این کشور با توجه به نشانگرهای تعیین شده به دست آورد.  در سایر کشورهای مورد مطالعه ما 

" داشتن  می توانروبرو هستیم. وجه مشترک اغلب این کشورها را در فرایند انتخاب مدیر  با طیف گسترده ای ازشرائط

و ایران دو کشوری هستند که شرائط بیشتری را برای احراز پست  سابقه تدریس " دانست. در این بین امارات متحده عربی

 مدیریت مدرسه در نظر گرفته اند. 
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 ران در بین کشورهای همسایه بر اساس نشانگرهای کیفیایی آموزش جایگاه نظام:  81جدول

 

 

 

 

 کشور

 نشانگرهای کیفی

ارزش 

شاخص 

کلی 

توسعه 

 انسانی

رتبه 

شاخص 

کلی توسعه 

 انسانی 

 عملکرد در آزمون

 بین المللی تیمز و پرلز

 عملکرد در آزمون

یت بین المللی کیف

 ریاضیات و علوم

)رتبه در بین 

کشور ( 741  

ر شیوه انتخاب مدی

 مدارس

 سابقه تدریس فقدان داده فقدان داده فقدان داده 147 55. پاکستان

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده 169 48. افغانستان

 فقدان داده فقدان داده فقدان داده فقدان داده 111 69. ترکمنستان

 علوم چهارم  78 76. آذربایجان

 (432)نمره 

 

ریاضیات چهارم 

(  469)نمره  تیمز  

سال سابقه  5 714

 آموزشی

 علوم پایه چهارم  84 74. ارمنستان

 (476)نمره 

 

ریاضیات پایه 

چهارم )نمره 

452)  

 هیات مدیره مدرسه  41

 علوم پایه چهارم  71 77. ترکیه

 (469)نمره 

 

ریاضیات پایه 

چهارم )نمره 

489)  

 مصاحبه / انتصاب / 719

 تخصص 

ادهفقدان د 121 65. عراق  فقدان داده فقدان داده فقدان داده 

 انتصاب + توصیه 33 فقدان داده فقدان داده 51 80. کویت

 مدیر قبلی + گواهی

 ضمن خدمت

عربستان 

 سعودی

درجه کارشناسی +  63 فقدان داده فقدان داده 31 85.

 سال سابقه کار + 8

 مصاحبه استانی

داده فقدان 42 فقدان داده فقدان داده 47 82. بحرین  

 فقدان داده 5 فقدان داده فقدان داده 33 86. قطر

امارات 

متحده 

 عربی

درجه کارشناسی +  77 فقدان داده فقدان داده 42 84.

 سال سابقه معلمی 5

+ گواهی صالحیت 

 + سابقه مدیریت 

گواهینامه دوره  712 فقدان داده فقدان داده 52 80. عمان

یکساله مدیریت 

 مدرسه + انتخابات 

 علوم پایه چهارم  69 77. ایران

 ( 459)نمره 

ریاضیات پایه 

 چهارم

 (  497)نمره 

 

 

انتصاب + شرائط  96

عمومی + لیسانس+ 

 سابقه معلمی+ تاهل
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 مقایسه  4.4

علیرغم اینکه در سه مرحله قبلی مبتنی بر رویکرد پژوهشی جورج بردی وضعیت هر کشور به تفکیک وهم چنین در جوار 

از لحاظ نشانگر های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بنحو طبیعی تصویری از تفاوت ها و شباهت ها  سایر کشورها

صورت می قبلی با توجه به جزییات بیشتر و با توجه به سه مرحله مقایسه برای خواننده فرهیخته فراهم ساخت ، مرحله 

هر کشور برحسب " وضع گردد تا شمائی کلی از  ، جداول مقایسه ای برای هر کشور به تفکیک تهیه می نخستپذیرد.  

کلیه  آخرین گامکشور برتر برحسب امتیاز رتبه ای مشخص می گردند . در  5،  سپسکلیه نشانگرها " فراهم شود. رتبه 

 شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. به سه گروه تقسیم مجددا کشورها بر اساس استراتژی تحقیق 

 

 ه نشانگرها به تفکیک کشور مقایسه رتب:  الف 4.4.1

 

نشانگر مورد  22قبل از ارائه اطالعات مرتبط با کشورهای مورد مطالعه توجه به دو نکته الزم است : اول ، از مجموع 

جداول لذا . وجود نداشته است" نحوه انتخاب مدیر " کامال جنبه کیفی داشته و داده های کمی برای آن بررسی فقط نشانگر 

به چند کشور در یک نشانگر مشابه باشد ، رتبه ت، در صورتی که ردوم نشانگر کمی تهیه شد.  27ا برای رتبه نشانگره

یکسان برای آنان در نظر گرفته شده ولی رتبه کشورهای بعدی با توجه به تعداد کشورهای قبلی تعیین می گردد. برای مثال 

خواهد بود. سوم  9شده باشد ، رتبه کشور بعدی  7ت دانش آموز ر نسباگر رتبه هر دو کشور پاکستان و افغانستان در نشانگ

 73نشانگر ،  27از مجموع کلیه نشانگرهای مورد بررسی را می توان به دوگروه نشانگرهای مثبت ومنفی تقسیم کرد. 

ام آموزشی آن از نزدیک تر باشد ، نظ 7به عدد ها در این نشانگرها نشانگر جنبه مثبت داشته و در نتیجه هر چه رتبه کشور 

نشانگر نرخ تکرار پایه های  2) فقط در نشانگرهای منفی وضعیت و جایگاه بهتر و باالتر برخوردار خواهد بود . بر عکس 

نزدیک تر  74هر چه رتبه یک کشور به عدد دانش آموزان دوره ابتدایی و نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی (

هم چنین برای تعیین جایگاه هر کشور در بین سایر کشورهای مورد . استآن کشور بهتر ر بهتوضعیت آموزشی مبین باشد 

 تقسیم بندی مندرج در جدول زیر استفاده خواهد شد : از مطالعه برحسب رتبه مکتسبه ، 

 

 : مقایسه کشورها برحسب طبقه بندی رتبه 87جدول

 وضعیت گروه بندی رتبه ها  ردیف

 خوب وکمتر 5مثبت  7

 متوسط 71تا  6مثبت  2

 ضعیف و باالتر 77مثبت  9

 ضعیف و کمتر 5منفی  4

 متوسط 71تا  6منفی  5

 خوب و باالتر 77منفی  6
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و هم چنین زیر وکمتر  5مثبت در زیر گروه نشانگر (  73) بدین ترتیب هر چه رتبه کشورها در نشانگرهای مثبت 

است که نظام آموزشی آن کشور از جایگاه و عملکرد بهتری برخوردار ، بیشتر باشد مبین آن 71تا  6گروه مثبت بین 

 77می باشد. این وضعیت در خصوص نشانگرهای منفی حالت معکوس دارد وهرچه رتبه یک کشور جزو گروه منفی 

 و باالتر باشد وضعیت آن کشور بهتر خواهد بود. 

 

 پاکستان . 4.4.1.1

 کستان برحسب رتبه: وضعیت نشانگرهای آموزشی در پا82جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 74 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 5 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 79 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 72 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
4 

نش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به نسبت دا 6

 کل دانش آموزان
1 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 6 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 72 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 3 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
72 

 6 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 79 سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 79 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 79 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 5 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 7 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 79 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 79 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 79 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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و کمتر را کسب کرده است )درصد پذیرش دوره پیش  5نشانگر مثبت ، پاکستان فقط در دو نشانگر رتبه  73از مجموع 

 71موزان( . هم چنین در سه نشانگر ، رتبه پاکستان کمتر ازدبستانی و نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آ

و کمتر می باشد. در یک  5 رتبه و در دو نشانگر منفی 71نشانگر مثبت باالتر از  74بدین ترتیب رتبه پاکستان در است. 

ار ضعیف کشور مورد بررسی را بسی 74جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی پاکستان در مجموع 

 ارزیابی کرد. 

 

 افغانستان. 4.4.1.2

 

 برحسب رتبه افغانستان: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 89جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 79 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 74 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 72 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 79 تحصیلی واقعی درصد پوشش 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
71 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
79 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 72 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - کامپیوتر 7آموز در برابر هر  تعداد دانش 8

 - دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 71 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
79 

 5 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 1 ش وپرورش از از تولید ناخالص داخلیسهم هزینه آموز 79

  نشانگرهای برون دادی 

 72 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 72 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 2 نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 5 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 74 سال به باال ( 75ای سنی ) نرخ باسوادی گروه ه 78

  نشانگرهای کیفی 

 74 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 74 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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)سهم بودجه آموزش وپرورش از  را کسب کرده است 5نشانگر رتبه  7نشانگر مثبت ، افغانستان فقط در  73از مجموع 

و  5است. هم چنین در دو نشانگر منفی رتبه آن  71نشانگر مثبت، رتبه افغانستان باالتراز 71بودجه عمومی( . هم چنین در 

کشور مورد  74 بیندر  افغانستان کمتر می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی 

عیف ارزیابی کرد اگرچه با توجه به شرائط سیاسی حاکم بر این کشور در چهار دهه اخیر ، این بررسی را بسیار ض

 عملکرد قابل درک است. 

 

 . ترکمنستان4.4.1.3

 

 برحسب رتبه ترکمنستان: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 84جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 72 دایی(نسبت دانش آموز به معلم ) ابت 7

 9 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 74 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 - درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
- 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
9 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 - بت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلماننس 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 3 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 71 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 - سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 یرکارکنان دولتبه میانگین حقوق سا
77 

 9 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 8 سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 4 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 4 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 - ابتدایی نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره 76

 79 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 9 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 77 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 77 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27



178 

 

 

و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در سه نشانگر ، رتبه  5نشانگر رتبه  6نشانگر مثبت ، ترکمنستان در  73از مجموع 

نشانگر منفی )نرخ ترک  7نشانگر اطالعاتی یافت نشد. در  5است. برای ترکمنستان در مورد  71ترکمنستان کمتر از

 ،نشانگر 75می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت از مجموع  79تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی ( رتبه آن 

 نشانگر خوب بوده است .  71عملکرد دولت و نظام آموزشی ترکمنستان در 

 

 . آذربایجان4.4.1.4

 

 برحسب رتبه آذربایجان: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 85جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 5 دانش آموز به معلم ) ابتدایی(نسبت  7

 3 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 4 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 5 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
6 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
5 

  ی منابع انسانینشانگرها 

 7 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 6 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 77 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 - سرانه دانش آموزی 71

ش  نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرور 77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
3 

 79 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 74 سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 5 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 71 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 79 یه های دانش آموزان دوره ابتدایینرخ تکرار پا 76

 8 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 7 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 3 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 3 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 71 آزمون های بین المللی عملکرد دانش آموزان در  27
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نشانگر ،  8و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  1نشانگر مثبت ، آذربایجان فقط در  73از مجموع 

و در دو نشانگر منفی رتبه  71از  کمترنشانگر مثبت  75است. بدین ترتیب رتبه آذربایجان در  71رتبه آذربایجان کمتر از

کشور مورد  74 بینباشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی آذربایجان در می  باالترو  5

 ارزیابی کرد.  خوببررسی را بسیار 

 

 . ارمنستان4.4.1.5

 

 برحسب رتبهارمنستان : وضعیت نشانگرهای آموزشی در 86جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 1 وز به معلم ) ابتدایی(نسبت دانش آم 7

 8 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 71 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 77 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
77 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
6 

  ابع انسانینشانگرهای من 

 3 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 5 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 7 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 77 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 ه میانگین حقوق سایرکارکنان دولتب
71 

 71 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 77 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 2 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 6 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 77 آموزان دوره ابتدایی نرخ تکرار پایه دانش 76

 9 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 2 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 71 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 71 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 5 بین المللی  عملکرد دانش آموزان در آزمون های 27
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نشانگر ،  71و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  5نشانگر مثبت ، ارمنستان فقط در  73از مجموع 

نشانگر منفی رتبه  7در کمتر و و  71 ،  نشانگر مثبت 75است. بدین ترتیب رتبه ارمنستان در  71رتبه ارمنستان کمتر از

می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی ارمنستان  71از نشانگر بیشتر 7کمتر و و  5

 کشور مورد بررسی را خوب ارزیابی کرد. 74 بیندر 

 

 .ترکیه 4.4.1.6

 

 برحسب رتبه ترکیه: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 81جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 1 معلم ) ابتدایی( نسبت دانش آموز به 7

 72 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 8 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 5 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
3 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
7 

  انینشانگرهای منابع انس 

 - نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 8 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 6 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 1 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 ن حقوق سایرکارکنان دولتبه میانگی
5 

 8 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 9 سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 1 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 77 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 4 وزان دوره ابتدایینرخ تکرار پایه های دانش آم 76

 3 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 3 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 1 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 8 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 3 لمللی عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین ا 27

 



181 

 

نشانگر ، رتبه  72و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  4نشانگر مثبت ، ترکیه فقط در  73از مجموع 

و  5نشانگر منفی رتبه کمتر از  7و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   76و کمتر است. بدین ترتیب رتبه ترکیه در  71ترکیه 

کشور  74 بیندر یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی ترکیه در  می باشد. 71نشانگر بیشتر از 7

 مورد بررسی را متوسط ارزیابی کرد.

 

 .عراق 4.4.1.7

 

 برحسب رتبه عراق: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 88جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 6 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 79 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 5 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 71 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
- 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
3 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 71 مان واجد شرایط علمی به کل معلماننسبت معل 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 - دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 8 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 نان دولتبه میانگین حقوق سایرکارک
- 

 74 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 7 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 74 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 74 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 7 ینرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدای 76

 2 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 72 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 72 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 72 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 - عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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نشانگر ، رتبه  4و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  2نشانگر مثبت ، عراق فقط در  73مجموع  از

می  5نشانگر منفی رتبه کمتر از  2و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   6و کمتر است. بدین ترتیب رتبه عراق در  71عراق 

کشور مورد بررسی را ضعیف  74 بینلت و نظام آموزشی عراق در باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دو

 ارزیابی کرد.

 

 .کویت 4.4.1.8

 

 برحسب رتبه کویت: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 83جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 7 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 2 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 3 پوشش تحصیلی ظاهری  درصد 9

 8 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
5 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
71 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 8 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  های فضا وتجهیزاتنشانگر 

 2 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 4 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 7 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
4 

 77 جه عمومیسهم بودجه آموزش وپرورش از بود 72

 5 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 3 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 9 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 71 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 6 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 1 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 5 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 5 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 1 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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نشانگر ، رتبه  1متر را کسب کرده است. هم چنین در و ک 5نشانگر رتبه  77نشانگر مثبت ، کویت در  73از مجموع 

 71نشانگر منفی رتبه کمتر از  2و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   78و کمتر است. بدین ترتیب رتبه کویت در  71کویت 

 بخوکشور مورد بررسی را  74 بینمی باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی کویت در 

 ارزیابی کرد.

 

 . عربستان 4.4.1.9

 برحسب رتبهعربستان  : وضعیت نشانگرهای آموزشی در31جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 2 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 77 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 6 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 2 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
8 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
8 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 5 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 4 کامپیوتر 7 تعداد دانش آموز در برابر هر 8

 3 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 9 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
2 

 7 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 2 اخالص داخلیسهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ن 79

  نشانگرهای برون دادی 

 77 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 7 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 3 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 74 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 4 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 2 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 7 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 6 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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به نشانگر ، رت 5و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  72نشانگر مثبت ، عربستان در  73از مجموع 

نشانگر منفی رتبه کمتر  7و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   71و کمتر است. بدین ترتیب رتبه عربستان در  71عربستان 

کشور مورد  74 بینمی باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی عربستان در  71از 

 خوب ارزیابی کرد.را بسیار بررسی 

 

 ن . بحری4.4.1.11

 برحسب رتبه بحرین: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 37جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 4 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 6 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 77 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 9 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

دولتی به کل دانش نسبت دانش آموزان مدارس غیر  5

 آموزان
9 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
4 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 1 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 7 به اینترنت دسترسی دانش آموز 3

  نشانگرهای مالی 

 5 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
1 

 72 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 72 سهم هزینه آموزش وپرورش از از تولید ناخالص داخلی 79

  ون دادینشانگرهای بر 

 8 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 3 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 3 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 71 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 8 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 4 شاخص کلی توسعه انسانیارزش  73

 4 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 4 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27

 



185 

 

نشانگر ، رتبه  6و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  3نشانگر مثبت ، بحرین در  73از مجموع 

نشانگر منفی رتبه کمتر از  2و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   75یب رتبه بحرین در و کمتر است. بدین ترت 71بحرین 

 را کشور مورد بررسی 74می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی بحرین در بین  71

 خوب ارزیابی کرد.

 

 . قطر 4.4.1.11

 ب رتبهبرحس قطر: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 32جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 9 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 4 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 1 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 3 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
2 

ه کار ودانش وفنی وحرفه ای به نسبت دانش آموزان شاخ 6

 کل دانش آموزان
72 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 77 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 7 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 7 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 2 آموزیسرانه دانش  71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
7 

 1 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 6 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 9 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 8 لتحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایینرخ فارغ ا 75

 6 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 77 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 6 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 7 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 2 کشور 788نی در بین رتبه شاخص کلی توسعه انسا 21

 7 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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نشانگر ، رتبه قطر  6و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  77نشانگر مثبت ، قطر در  73از مجموع 

و در نشانگر  71ر منفی کمتر از نشانگ 7و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   71و کمتر است. بدین ترتیب رتبه قطر در  71

 74می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی قطر در بین  71منفی دوم رتبه بیشتر از 

 خوب ارزیابی کرد. راکشور مورد بررسی 

 

 . امارات متحده عربی 4.4.1.12

 

 رحسب رتبهب امارات متحده عربی: وضعیت نشانگرهای آموزشی در 39جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 77 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 7 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 7 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 1 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
7 

شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  نسبت دانش آموزان 6

 کل دانش آموزان
77 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 7 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 - کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 5 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 - نش آموزیسرانه دا 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
9 

 2 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 3 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 7 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 1 غ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایینرخ فار 75

 72 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 4 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 71 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 9 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 9 کشور 788انسانی در بین رتبه شاخص کلی توسعه  21

 2 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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 4و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  77نشانگر مثبت ، امارات متحده عربی در  73از مجموع 

و  71نشانگر مثبت ،   75بی در و کمتر است. بدین ترتیب رتبه امارات متحده عر 71نشانگر ، رتبه امارات متحده عربی 

می باشد. در یک جمع بندی اجمالی می توان  71و در نشانگر منفی دوم بیشتر از  71نشانگر منفی کمتر از  7کمتر و در 

 کشور مورد بررسی را خوب ارزیابی کرد. 74عملکرد دولت و نظام آموزشی امارات متحده عربی در بین 

 

 . عمان4.4.1.13

 

 برحسب رتبه عمانت نشانگرهای آموزشی در : وضعی34جدول 

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 3 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 1 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 2 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 4 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 موزانآ
72 

نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه ای به  6

 کل دانش آموزان
74 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 4 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 9 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 8 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 4 سرانه دانش آموزی 71

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش   77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
6 

 3 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 4 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 6 اء دانش آموزاننرخ ارتق 74

 2 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 75

 9 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 2 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 5 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 6 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 6 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 8 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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نشانگر ، رتبه عمان  3و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  8نشانگر مثبت ، عمان در  73از مجموع 

می باشد. در  5نشانگر منفی کمتر از  2و کمتر و در  71ر مثبت ،  نشانگ 71و کمتر است. بدین ترتیب رتبه عمان در  71

کشور مورد بررسی را متوسط ارزیابی  74یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی عمان در بین 

 کرد.

 

 . ایران4.4.1.14

  

 : وضعیت نشانگرهای آموزشی در ایران برحسب رتبه35 جدول

 رتبه نشانگر ردیف
  نشانگرهای دانش آموزی 
 71 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( 7

 71 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی 2

 9 درصد پوشش تحصیلی ظاهری  9

 7 درصد پوشش تحصیلی واقعی 4

نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش  5

 آموزان
1 

ای به نسبت دانش آموزان شاخه کار ودانش وفنی وحرفه  6

 کل دانش آموزان
2 

  نشانگرهای منابع انسانی 

 7 نسبت معلمان واجد شرایط علمی به کل معلمان 1

  نشانگرهای فضا وتجهیزات 

 6 کامپیوتر 7تعداد دانش آموز در برابر هر  8

 1 دسترسی دانش آموز به اینترنت 3

  نشانگرهای مالی 

 6 سرانه دانش آموزی 71

حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش  نسبت میانگین  77

 به میانگین حقوق سایرکارکنان دولت
8 

 4 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی 72

 71 سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 79

  نشانگرهای برون دادی 

 71 نرخ ارتقاء دانش آموزان 74

 5 ه ابتدایینرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دور 75

 1 نرخ تکرار پایه دانش آموزان دوره ابتدایی 76

 1 نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی 71

 77 سال به باال ( 75نرخ باسوادی گروه های سنی )  78

  نشانگرهای کیفی 

 1 ارزش شاخص کلی توسعه انسانی 73

 1 کشور 788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  21

 9 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی  27
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نشانگر ، رتبه ایران  77و کمتر را کسب کرده است. هم چنین در  5نشانگر رتبه  1نشانگر مثبت ، ایران در  73از مجموع 

می باشد.  71نشانگر منفی کمتر از  2و کمتر و در  71نشانگر مثبت ،   78و کمتر است. بدین ترتیب رتبه ایران در  71

کشور مورد بررسی را متوسط  74در یک جمع بندی اجمالی می توان عملکرد دولت و نظام آموزشی ایران در بین 

 ارزیابی کرد.

 

 کشورها برحسب امتیاز در رتبه مرحله دوم : جایگاه  4.4.2

 

کشور تا چه اندازه در کشور مورد بررسی مشخص گردید که هر  74با عنایت به اطالعات مندرج در جداول مرتبط با 

کشوررا مشخص می هر جایگاه ، رتبه ها ( موفق بوده است. جدول زیر بر اساس فراوانی  5تا 7کسب رتبه های نخست ) 

 نماید : 

 

 ی مثبت: جایگاه ایران و کشورهای همسایه برحسب رتبه مکتسبه در نشانگرها 36جدول

 جایگاه منطقه ای 71تا  6فراوانی رتبه های  وکمتر 5فراوانی رتبه های  کشور

 اول 5 72 عربستان 

 دوم 1 77 کویت

 سوم 6 77 قطر

 چهارم 4 77 امارات

 پنجم 6 3 بحرین 

 ششم 3 8 عمان

 هفتم 77 1 ایران

 هشتم 8 1 آذربایجان

 نهم 9 6 ترکمنستان

 دهم 71 5 ارمنستان

 یازدهم 72 4 ترکیه

 دوازدهم 4 2 عراق 

 سیزدهم 9 2 پاکستان

 چهاردهم 1 7 افغانستان

 

 

آموزشی از  اینکه رتبه کسب شده برای هر نشانگر ، در تفسیر اطالعات مندرج در جدول باید به چند نکته توجه داشت : اول

و کمتر  5در دیگر نشانگرها ندارد . به همین علت هر چه فراوانی رتبه های لحاظ منطقی لزوما ارتباطی با رتبه مکتسبه 

 73بیشتر باشد مبین موفقیت باالتر نظام آموزشی آن کشور خواهد بود. بر این اساس عربستان ازبین  برای یک کشور

و کمتر برای بعضی  5کشور نخست می باشد. دوم، از انجایی که فراوانی رتبه های  5نشانگر جزو  72نشانگر مثبت ، در 

برتری نظام آموزشی قرار گرفته است . بر این اساس  مالک 71تا  6از کشورها یکسان شده است ، فراوانی رتبه های بین 

 نشانگر جنبه کیفی 7نشانگر مورد بررسی ،  22 از مجموع ، جایگاه کویت باالتر از قطر و امارات تعیین شده است. سوم ، 

  نشانگر حالت منفی دارند. در جدول باال ، این سه نشانگر نقشی در تعیین رتبه کشورها ندارند.  2داشته و 
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 مقایسه نشانگرها برحسب استراتژی های انتخاب وم : سمرحله  4.4.2

 

شاید این نکته را به ذهن خواننده فرهیخته متبادر سازد که تحقیق به  36مرحله دوم مقایسه و اطالعات مندرج در جدول 

مسایه برحسب هدف اصلی خود یعنی تعیین جایگاه نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی ایران در بین کشورهای ه

نشانگرهای آموزشی رسیده است. اگرچه پاسخ می تواند مثبت باشد چرا که اطالعات حاصله نشان می دهد که ایران در 

است )  پیشتر ینهمسایگااز  شده است اگرچه عمدتاروند توسعه قدرت ملی خود ازطریق نظام آموزشی در حد متوسط موفق 

اوضاع  به خاطرد و در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد ( که هر یک به نحوی بجز ترکیه که تحلیل متمایزی را می طلب

اقتصادی ، شرائط اجتماعی ، سابقه فرهنگی و ساختار جمعیتی گرفتاری های خاص خود را دارند. بر این اساس  -سیاسی 

ز آنان ضرورت توجه به وضعیت کشورهای مورد مطالعه وتبیین چرائی و چگونگی کسب جایگاه منطقه ای هر یک اتحلیل 

. بر این اساس می توان جایگاه خاص ایران وترکیه را به استراتژی های انتخاب و دسته بندی آنان را ضروری می سازد 

و دست  سیاست گذارانتبیین نموده و چشم انداز دقیق تری برای ، کشور مورد بررسی  74عنوان دو استثنا در مجموع 

 ن فراهم ساخت. اندرکاران نظام آموزشی ایرا

 

تحلیل های در پژوهش های تطبیقی ( مورد تاکید مجدد قرار می دهند   2111در واقع آنگونه که بری ، آدامسون ومیسن ) 

آموزنده هنگامی امکان پذیر است که واحد های مورد مطالعه " وجوه مشترکی را برای ارائه تحلیل های معنی دار " دارا 

تعیین مکانیکی اختالفات و اشتراکات بین دو یا چند مکان ، پیشنهاد می گردد که توجه بیشتر به باشند. بنابراین ، به جای 

زمینه های مشترک و متفاوت وارتباط علی آنها با پدیده های آموزشی معطوف گردد. به بیان دیگر ، هر مطالعه تطبیقی 

های مورد مقایسه و درک روابط بین علل ایجاد کننده آنها معنی دار باید قادر به شناسائی علل تفاوت ها و تشابهات بین واحد 

کشورها را با  تطبیقی وجوه( مدل مفیدی را که  2119نیز اشاره گردید کوبو و فوسیوم )  9باشد. همانگونه که در فصل 

رده اند. اجتماعی ، جغرافیایی و جمعیت شناختی در مجاورت یکدیگر قرار می دهد ، طراحی ک –عنایت به عوامل سیاسی 

در یک مطالعه تطبیقی در سطح تحلیل منطقه در واقع تاکید می ورزند.  پیامد و واکنش،  جنبهآنان بر سه عامل در این مدل 

ای ، محقق به نحو غیر قابل کنترل و غیر ارادی با کشورهایی روبرو می شود که دارای وجوه مشترک و متفاوت بسیار با 

طقه ای از کره زمین نمی توان دو کشور یافت که در کلیه وجوه و ابعاد زندگی ، با یکدیگر در هیچ من البتهیکدیگر هستند. 

اشتراک کامل داشته باشند. با این وجود ، نظام های اجتماعی ی وجود دارند که قرابت یا تمایز آنان از یکدیگر می تواند در 

اجتماعی عبارتند از : اشتراک زبانی ، مشابهت مذهبی  تحلیل نتایج متفاوت آموزشی به کمک پژوهشگر بیاید.این نظام های

، همخوانی اقتصادی ، فرهنگ مشترک ، نژاد یکسان ، حجم و ساختار جمعیتی مشابه ، سوابق سیاسی مشترک ، و 

ی البته شاید بتوان بر این فهرست موارد دیگری نیز افزود بااین وجود اصلی ترین نظام های اجتماعاشتراکات جغرافیائی . 

کشورها ، . بر اساس این استراتژی ها نیمبر بنیان این تفکر ما می توانیم از سه استراتژی انتخاب یاد کدر اینجا ذکر شده اند. 

 به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شوند :  
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 استراتژی نظام های مشابه ، نتایج یکسان. 4.4.2.1

 

ظام های اجتماعی با یکدیگر وجوه مشترک زیاد داشته و در تحقیق در این گروه کشورهایی قرار می گیرند که در اکثر ن

این کشورها را می توان به دو گروه تقسیم کرد  حاضر نیز نتایج یکسانی از لحاظ رتبه نشانگرهای آموزشی کسب کرده اند.

و عمان ؛ و گروه . گروه اول شش کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس یعنی عربستان ، کویت ، قطر ،امارات ، بحرین 

دوم سه همسایه شمالی یعنی آذربایجان ، ارمنستان وترکمنستان. کشورهای این دوگروه با یکدیگر اشتراک فراوان در نظام 

های اجتماعی دارند . شش کشور عرب از لحاظ موقعیت جغرافیائی ، ساختار سیاسی مبتنی بر پادشاهی ، زبان عربی ، نژاد 

بر بنیان مدل کوبو و فروش نفت ، اکثریت مذهبی اهل سنت ، با یکدیگر قرابت های بسیار دارند. سامی ، اقتصاد مبتنی بر 

فوسیوم این جنبه های مشترک منجر به بروز واکنش های یکسانی بین آنان شده است . در واقع سال ها وحدت نژادی ،  

حد و قابل تشخیص در سایر حوزه های زندگی فرهنگی ، سیاسی ، جمعیتی ، اقتصادی و مذهبی باعث پیدایش پیامدهای وا

نظام های آموزشی آنان در بسیاری از موارد با یکدیگر همچون خانواده و آموزش در این کشورها شده است . بدین ترتیب 

و ساختار یکسان پیروی می کنند. لذا استراتژی حاکم بر سیاست های شباهت داشته و از سنت ها ، اقتباس و الگوگیری 

ی آنان پیروی از نظام های مشابه با نتایج مشابه است. برون داد انتخاب این استراتژی به خوبی در اطالعات مندرج آموزش

به جلو می روند. در سوی دیگر  نمایان است.  هر شش کشور با رقابتی تنکاتنگ در عرصه نظام آموزشی 31در جدول

ساله  11بایجان ، ارمنستان و ترکمنستان با سابقه سلطه سیاسی آذرایران ، مجددا ما با همین استراتژی روبرو هستیم . 

استقالل به عنوان کشورهای جدید از اشتراکات بسیاری سود می برند.در این بین تفاوت مذهبی بین ارمنستان کسب روسیه و 

ه کشور نبوده ونیست. این س بینبا دو کشور دیگر به خاطر سلطه درازمدت کمونیسم چندان عامل اثرگذاری بر ایجاد تفاوت 

هر سه اگرچه خود را در معرض دید همگان قرار می دهد. ، به همین دلیل به خوبی پیامد این نظام ها در نظام آموزشی 

باسوادترین مردم منطقه را دارند با این وجود عواملی همچون ضعف اقتصادی ، نوپائی سیاسی ، و موقعیت نامناسب کشور 

نشانگرهای آموزشی فراهم نساخته است. لذا نظام های اجتماعی مشابه در  دیگردر آنان رای رشد جغرافیائی چندان مجالی ب

 .  شده اند عملکردی متوسط  و 71و  3،  8پیامد آموزشی یکسان با رتبه های بروز این سه کشور باعث 
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 استراتژی نظام های مشابه ، نتایج یکسان عضو: کشورهای 31جدول 

در  وکمتر 5انی رتبه فراو کشور

 نشانگرها

 جایگاه منطقه ای

   گروه اول

 اول 72 عربستان 

 دوم 77 کویت

 سوم 77 قطر

 چهارم 77 امارات

 پنجم 3 بحرین 

 ششم 8 عمان

   گروه دوم

 هشتم 1 آذربایجان

 نهم 6 ترکمنستان

 دهم 5 ارمنستان

 

 

 استراتژی نظام های مشابه ، نتایج متفاوت. 4.4.2.2

 

در این گروه ما با سه کشور ایران ، ترکیه و افغانستان روبرو هستیم. وجوه مشترک نظام های اجتماعی این سه کشور به 

مبتنی بر ترکیب جمعیتی اهل تسنن و قدری زیاد و آشکار است که تالش زیادی برای اثبات آن الزم نیست. اشتراک مذهبی 

، نظام سیاسی مبتنی بر انتخاب ریاست جمهوری و 98بین سه کشور قه تاریخی ، ساب 91تشیع در افغانستان، ایران و ترکیه

اشتراکات نژادی ، زبانی و فرهنگی در هر سه جامعه را نمی توان نادیده انگاشت. با این وجود تفاوت های عمیقی بین نظام 

برعکس  –شی این سه کشور به همین علت جایگاه نظام آموزهای اجتماعی سه کشور ازلحاظ عملکرد مشاهده می گردد. 

ازیکدیگر فاصله داشته و مکان های متفاوتی را در جدول به خود اختصاص داده  –استراتژی های اول عضو کشورهای 

. درک کسب کرده اند( را  74( و افغانستان جایگاه چهاردهم ) 77( ،  ترکیه جایگاه یازدهم ) 1ایران جایگاه هفتم )  اند.

افغانستان در اجازه دهید از افغانستان شروع کنیم. اوضاع سیاسی لزم انجام پژوهشی جداگانه است . چرائی این اختالف مست

توسعه در سایر نظام های اجتماعی همچون آموزش، بهداشت و اقتصاد نگذاشته  اعتالء وطی چهار دهه گذشته مجالی برای 

با این  قرار گرفته است.بین کشورهای همسایه ن رتبه یین تریان با ضعیف ترین عملکرد در پاافغانستبه همین علت است. 

رتبه یک درس دارد. در نشانگر سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی هنوز افغانستان برای ما  وجود

 است.  71و ایران برابر با  1برابر با افغانستان 

 

به نظر می رسد. شواهد  باورناپذیراده که موقعیتی سوی دیگر ایران ، ترکیه جایگاه یازدهم را به خود اختصاص د در

تجربی اینگونه به ذهن متبادر می سازد که تصور عامه مردم ایران از ترکیه مبتنی بر برداشتن گام های بزرگ و روبه جلو 

                                                 
 میلیون نفر شیعه  علوی هستند.  22میلیونی ترکیه بیش از   77از جمعیت  37
 فراموش نکنیم که تا دوره قاجار افغانستان به عنوان بخشی از ایران متاثر ازروابط با ترکیه بوده است.  38
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صدق  این همسایه نسبت به ایران است. اگرچه این تصور در مورد پیشرفت های ترکیه در دیگر نظام های اجتماعی شاید

نماید ولی نتایج حاصله از پژوهش حاضر نشانگر عقب ماندگی آن در قلمرو نظام آموزشی است. اینکه برحسب پیشرفت در 

میلیونی پاکستان با حجم انبوهی از  739نشانگرهای آموزشی ترکیه فقط از دو کشور جنگ زده افغانستان و عراق و کشور 

تواند مایه تعجب شود. درک علل این عقب ماندگی مستلزم انجام پژوهشی اقتصادی ، جلوتر است می  –مسائل اجتماعی 

فقدان پشتوانه های اقتصادی قوی مبتنی بر فروش نفت برای تامین منابع مالی جداگانه است. با این وجود مواردی همچون 

داوم حاکمیت ساختار اصالحات آموزشی ، عدم توجه نظام سیاسی حاکم به نظام آموزشی بویژه در طی دو دهه اخیر ، ت

اجتماعی سنتی و سیاست زدگی نظام آموزشی را می توان پاره ای از علل نسبتا آشکار عقب ماندگی ترکیه در  –فرهنگی 

قلمرو پیشرفت های آموزشی دانست. با عنایت به این اختصار اینک می توان به ارائه تحلیلی اجمالی از وضع و جایگاه 

 آموزشی ایران پرداخت. 

 

ایران با کسب مقام هفتم در بین کشورهای همسایه در تعقیب شش کشور عرب حاشیه جنوبی  36اساس اطالعات جدول بر 

باشد  ، اگر نگاه ما به همسایگانیاول  :خلیج فارس است. تحلیل و تفسیر این جایگاه می تواند از چندین جهت صورت پذیرد

و برنامه ریزان آموزشی تا حدودی  سیاست گذارانمی تواند برای ، این وضعیت که ازایران مقام برتری کسب کرده اند 

 72و کمتر را اخذ کرده است. عربستان با  5نشانگر رتبه  1نشانگر مثبت آموزشی فقط در  73یاس آور باشد. ایران از بین 

شکاف را می توان با دالئلی نشانگر فاصله زیادی با ما پیدا کرده اند. طبعا بخشی از این  77، و امارات ، قطر و بحرین با 

های ، فقدان عوامل سیاسی موثر بر منابع اقتصادی همچون جنگ و تحریم اندکهمچون کمی جمعیت ، وسعت جغرافیائی 

در این کشورها توجیه و تبیین نمود. با این وجود شباهت های بسیاری بین نظام های اجتماعی ایران با این کشورها اقتصادی 

ساله ،  91ت انجام پژوهش های عمیق  تر را می طلبد تا دریابیم چرا و چطور در یک دوره زمانی وجود دارد که ضرور

شکاف آموزشی این شش کشور با ایران چنین  گسترش پیدا کرده است و چه علل و عواملی را می توانستیم بهتر کنترل 

 سر و کشورهایی داشته باشیم که جایگاه ضعیف تردوم ، اگر نگاهی به پشت ومدیریت نمائیم تا عقب ماندگی ما کمتر گردد. 

از ایران کسب کرده اند ، شاید بتوانیم بارقه هایی از امید را در دل دست اندرکاران نظام آموزشی روشن نگه داریم. سه 

م را به کشور کوچک و فاقد توانمندی های اقتصادی قوی یعنی آذربایجان ، ارمنستان و ترکمنستان جایگاه هشتم ، نهم و ده

نشانگر  1وکمتر در  5خود اختصاص داده اند. در این بین فاصله آذربایجان با ایران کمتر است ) مشابه ایران با کسب رتبه 

اقتصادی ، منابع نفتی ، روابط سیاسی مبتنی بر بازی همزمان با روسیه ، غرب و اسرائیل  -آموزشی (. تحوالت اجتماعی

در طی دو دهه پیشرو است. ارمنستان با شتابی  -با چشم اندازی خوشبینانه   -اقتصادی  مبین شتاب این کشور برای توسعه

کمتر و با داشتن  گوشه چشمی به همسایه رقیب این مسیر را تعقیب می نماید. بر بنیان این اندیشه نمی توان عقب ماندگی این 

تار نظام  سیاسی بسته ترکمنستان مجالی برای رشد دو کشور را از ایران برای زمانی دیرپا توقع داشت. در این بین ساخ

اوضاع عراق ، افغانستان و پاکستان نیز به گونه ای است که شتابناک آن در افق زمانی کوتاه و میان مدت نگذاشته است. 

گرم کننده برتری بر آنان افتخاری بزرگ نبوده و حظ وافری در پی ندارد. در این بین جایگاه ترکیه می تواند تا حدودی دل

اگر بدون توجه به پشت سر و جلو ، نگاهی به رخدادهای  آموزشی باشد. سوم ، و دست اندرکاران سیاست گذارانبرای 

درون کشور و سیر حرکت ایران ازچهار دهه گذشته بدین سو داشته باشیم می توانیم با ارزیابی نسبتا واقع بینانه و همزمان 
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ام آموزشی ایران با توجه به عواملی همچون ساختار جمعیتی جوان و طبعا جمعیت عظیم تا حدودی خوشبینانه بگوئیم که نظ

دانش آموزی ، حجم بودجه اختصاصی دولت به بخش آموزش و سرمایه گذاری های اولیه برای زیرساخت های آموزشی 

و تخصیص منابع بیشتر به تاکنون عملکرد نسبتا موفقی داشته و در صورت اعمال اصالحات در دیگر نظام های اجتماعی 

جنوب خلیج فارس کاهش داده و نظام آموزشی در طی یک دوره زمانی دهساله خواهد توانست شکاف خود را با کشورهای 

حرکت شتابناک خود را به سوی توسعه آموزشی وکسب قدرت برتر منطقه ای آغاز نماید. بر بنیان این اندیشه می توان 

  کردی در حد متوسط پذیرفت. جایگاه فعلی ایران را با عمل

 

 : کشورهای عضو استراتژی نظام های مشابه ، نتایج متفاوت38جدول 

وکمتر در  5فراوانی رتبه  کشور

 نشانگرها

 جایگاه منطقه ای

 هفتم 1 ایران

 یازدهم 4 ترکیه

 چهاردهم 7 افغانستان

 

 

 مشابهاستراتژی نظام های متفاوت ، نتایج . 4.4.2.3

 

ی تطبیقی استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه اشاره به وضعیتی دارد که در آن علیرغم اینکه نظام در پژوهش ها

های اجتماعی دو یا چند کشور با یکدیگر تفاوت بسیار و شباهت اندک دارند ولی عملکرد ، جایگاه ، پیامد و نتایج نظام 

در شرق ایران ، پاکستان و عراق در این گروه قرار می گیرند. در مطالعه حاضر دو کشور . شبیه استهم  هآموزشی آنان ب

دامنه ، اختالفات مذهبی و قومی مبتنی بر دموکراسی لرزان سیاسی پاکستان با جمعیت فراوان ، فقدان منابع نفتی ، نظام 

د و افغانستان و تداوم تنش زا و پرهزینه با دو همسایه اصلی خود یعنی هن های رقابتمبتنی بر ، سیاست های منطقه ای دار

جهان در زمینه توسعه آموزش عقب مانده مبدل به یکی از کشورهای ؛  فرهنگی در بین توده ها  –سنت های غلط اجتماعی 

، کسب باالترین نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در دوره ابتدایی ) معلم  7به   41نسبت دانش آموزی همگانی شده است. 

درصد آشکارا نشاهنده وضعیت کشوری جهان سومی  58و نرخ باسوادی حدود افغانستان ( درصد و حتی بیشتر از  99

 است که به جای صرف هزینه برای آموزش ، اولویت های دیگر را مدنظر قرار داده است. 

 

 : کشورهای عضو استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه33جدول 

وکمتر در  5فراوانی رتبه  کشور

 نشانگرها

 گاه منطقه ایجای

 دوازدهم 2 عراق

 سیزدهم 2 پاکستان
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با کمترین قرابت در نظام های اجتماعی ) همچون زبان ، نژاد ، همجواری جغرافیائی ، سنت تاریخی ، عادات ، آداب و 

طی خود  در فراگرد توسعه ملی و آموزشیبا پاکستان یکسانی را رسوم ( با پاکستان ، عراق در غرب ایران همزمان مسیر 

مشکالت سیاسی ، درگیری های مذهبی و قومی ، و تنوع زبانی و نژادی روزگار خوشی را برای مردم عراق می نماید. 

، بسیار شتابناک بود ولی منازعات منطقه  7311رقم نزده است. سیر حرکت عراق به سمت توسعه آموزشی در اواخر دهه 

توقف نمود به نحوی که جایگاه آن را در بین کشورهای همسایه به رتبه ای و تحوالت سیاسی حرکت این چرخ را به شدت م

دوازدهم تنزل داد. عراق فقط در دو نشانگر آموزشی درصد پوشش تحصیلی ظاهری و سهم هزینه آموزش وپرورش از 

العه مقام اول کشور مورد مط 74جالب اینکه عراق در بین  وکمتر را کسب کند. 5تولید ناخالص داخلی توانسته است رتبه 

اگرچه آمار جدیدی نیز در  به خود اختصاص داده استرا از جهت  سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی 

. البته عراق ظرفیت های بیشتر و بهتری نسبت به پاکستان برای رشد و توسعه ملی دارد. با این این خصوص وجود ندارذد

پیوستار اختالف نظام های اجتماعی قرار دارند در نقطه مشابهت نظام آموزشی به  وجود دو نظام آموزشی که در دو سوی

  یکدیگر رسیده و نتایج یکسانی کسب کرده اند. 
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  پنجم فصل

 

 

 گیری نتیجه و بحث
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 مقدمه

 
 79م آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه نظا

کشور همسایه و ارائه رهنمودها و پیشنهاد های نظری و عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی کشور است. 

عه و تحلیل های کمی وکیفی در کشورهای مورد مطالاستفاده از نشانگر با نوآوری پژوهش حاضر ، انتخاب نگاهی تطبیقی

در  ابزاری موثرامروزه به  نشانگرهای آموزشیفرض بنیانی حاکم بر پژوهش این است که  وضعیت فعلی ایران است.

شده است. هم چنین اندیشه محقق معطوف به این  های آموزشی و تعیین جایگاه آنان ازطریق مقایسه مبدل تعیین عملکرد نظام

ساله جمهوری اسالمی و سند تحول بنیادین وزارت  21 دستی همچون سند چشم انداز با عنایت به اسناد باالواقعیت است که 

لذا برای تحقق این هدف  .آموزش و پرورش ، هدف ایران کسب جایگاه برتر منطقه ای در همه ابعاد علمی و اقتصادی است 

معیار های عینی و واقعی است.  ،نخستین گام شناخت وضعیت فعلی و تعیین جایگاه نظام آموزشی کشورهای منطقه برحسب

فصل در . شودکه مساله تحقیق تعریف و ضرورت توجه به آن بیان  گردیداین در پژوهش حاضر در فصل اول تالش بنا بر

. در فصل چهارم ، با استفاده از سه یافتدوم ادبیات تحقیق بررسی و فصل سوم به تشریح و توضیح روش تحقیق اختصاص 

 74، تصویری از آنچه در رابطه با مساله تحقیق در و استراتژی های انتخاب همجواری و مقایسه  مرحله اساسی تفسیر ،

نکات اساسی فصول گذشته ،  رکشور مورد مطالعه می گذرد ، در اختیار خواننده قرار داده شد . در این فصل با مروری ب

ح می شود. هم چنین به پاره ای از محدودیت های ی کاربردی و پژوهشی مطرهایافته های تحقیق همراه با ارائه پیشنهاد

  پژوهش اشاره خواهد شد.

 

 لبق فصول خالصه

 
در طی قریب به چهار دهه ، نظام آموزشی ایران شاهد تغییرات و تحوالت اساسی بوده که برون داد آن را می توان به 

قه ای و بین المللی مورد سنجش و بررسی عنوان " عملکرد " این نظام از دو بعد کمی وکیفی و در سه سطح ملی ، منط

ساله جمهوری اسالمی ایران عملکرد نظام آموزشی کشورهای منطقه خاورمیانه به  21قرار داد. بر اساس سند چشم انداز 

عنوان رقبای منطقه ای باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی  قرار گرفته و در برنامه ریزي هاي 

و با توجه کشور همسایه  79 جایگاه ایران در مقایسه با  لذا در فاز اول ، نخست دوره اي مد نظرقرارگیرد. سالیانه و

اطالعات متعددي شامل بررسی مقاالت علمي، وضعیت نشانگرهای آموزشی  مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا ، 

های جستجوگر اینترنتی اطالعاتی و هم چنین موتور اه هایسایت ها و پایگ ،گزارشهای تخصصی ، کتاب های مرتبط 

کشور  74همچون گوگل مورد توجه محقق قرار گرفت تا بتواند تصویر نسبتا روشنی از وضعیت موضوع پژوهش در 

مورد مطالعه ارائه دهد. کلیه مطالب جمع آوري شده بطور كامل بر اساس هدف کلی تحقیق مورد بررسي و مطالعه قرار 

 داشت برداری جهت جمع آوری و تدوین داده ها صورت پذیرفت. گرفته و یا
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شانگر در فصل اول و در بخش بیان مساله در بدو امر بر این موضوع تاکید گردید که چون داده های آماری در خصوص ن

بار بیشتری لذا می توان اعت های جهان توسط سازمان های مختلف بین المللی فراهم شده استهای آموزشی برای اکثر کشور

پژوهش حاضر نخستین تالش علمی برای اثبات جایگاه  تاکید شد که هم چنین  .برای نتایج و یافته های تحقیق قائل گردید 

کشور( 74کشور به سطح منطقه ای )  2-9 مقایسه بین که سطح تحلیل و مشاهده خود را از سطح محدود استایران 

جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی خ دهد که به مسئله اصلی پژوهش پاس گسترش داده است

کجا و چگونه است. فرضیه اصلی های آموزشی نظری تطبیقی و با توجه به نشانگرایران در بین  کشورهای همسایه از م

جه توفیق در تحقیق به صورت فرضیه سوالی بدین نحو صورت بندی گردید که آیا بین كشورهاي مورد مطالعه در زمینه در

 کیفی تفاوتی وجود دارد.  -تحقق اهداف آموزشی مبتنی بر نشانگر های  کمی

 

در بخش نخست فصل دوم به اجمال به جایگاه و اهمیت نشانگرهای آموزشی اشاره و سپس توصیف مختصری از 

ردید. در بخش دوم این فصل نشانگر کیفی ( و چرائی انتخاب آنان ارائه گ 7نشانگر کمی و  27نشانگرهای مورد بررسی  ) 

به بعضی از پژوهش های جهانی ، منطقه ای و داخلی که کشورها را از منظری تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش رسمی 

علیرغم اقبال پژوهشگران ایرانی به  و بیان گردیدعمومی ) یک یا چند نشانگر ( مورد مطالعه قرار داده اند ، اشاره 

مطالعات آموزش وپرورش بسیاری از پژوهش های موجود دارای دو مشکل اساسی توجه به ابعاد  تحقیقات تطبیقی در حوزه

ها و استراتژی های نامناسب انتخاب نمونه مورد مطالعه بوده و به به جای ابعاد کمی در قالب نشانگرکیفی نظام آموزشی 

بر بنیان داد حجم عمده فصل را تشکیل می  بخش سوم کههمین علت تعداد پژوهش های داخلی مناسب بسیار اندک هستند. 

های مرتبط به شور مورد مطالعه را برحسب نشانگرهای ششگانه و خرده نشانگرک 74روش تحقیق ناحیه ای ، وضعیت 

در اولین گام و پس از تهیه اطالعات مربوط به شش . نمودصورت مجزا از یکدیگر در جدول های اختصاصی توصیف 

ها در یک سال واحد و دوم دان اطالعات مربوط به همه نشانگربرای محقق آشکار گردید : اول ، فقکشور نخست ، دو نکته 

کسانی که در حوزه " ها در همه کشورهای منتخب. نکته نخست کامال برای اطالعات مربوط به بعضی از نشانگر، فقدان 

حل فوری برای آن وجود ندارد. البته وقتی که  ها" فعالیت و پژوهش می نمایند ، آشنا بوده و چاره و راهتطبیق نشانگر

در  مطالعات تطبیقی مربوط به کشورهای در حال رشد باشد ، این موضوع کمتر جنبه چالشی دارد چرا که سرعت تغییرات

های انسانی و بویژه آموزش و پرورش بسیار بطئی است ومحقق می تواند با دلنگرانی کمتر ، این کشورها عمدتا در نشانگر

ساله به راحتی مورد استفاده قرار دهد. برای مشکل دوم بعضا راه حل  5 – 71مار و ارقام مرتبط را در یک گستره زمانی آ

جایگزین حذف نشانگری است که اکثریت کشورها در مورد آن آمار و اطالعاتی ندارند و انتخاب نشانگر بهتر است. هم 

ق پذیری ، برای ایران عمدتا داده های موجود در اسناد و منابع بین المللی چنین برای حفظ یکپارچگی و افزایش قابلیت تطبی

 مورد استناد قرار گرفت. 

 

فصل سوم دربردارنده اطالعاتی در خصوص روش تحقیق ، جامعه آماری و نمونه ، روش جمع آوردی داده ها و شیوه 

کیفی ، از نظر  -یت از نوع پژوهش های کمی تحلیل آنها است. در این فصل بیان گردید که پژوهش حاضر از نظر ماه

میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی ، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از جهت روش ، تطبیقی به 
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شمار می رود.  روش پژوهش حاضر ، روش تطبیقی مبتنی بر کاربست دو رویکرد ناحیه ای جورج، زد. اف . بردی 

است. روش بردی شامل چهار  (2119اساس استراتژی های انتخاب و کاربست مدل کوبو و فوسیوم )وتحلیل نتایج بر 

مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری ومقایسه وضعیت پدیده ها یا متغیرهای مورد مطالعه در جوامع معین ومدل کوبو و 

 .  بودا بر اساس سه استراتژی انتخاب ( بر اساس سه عامل جنبه ، واکنش وپیامد به بررسی وضع کشوره 2119فوسیوم ) 

 

شامل  تفسیرمحتوی فصل چهارم با توجه به مرحله توصیف و هم چنین روش شناسی تحقیق شکل گرفت. درمرحله نخست، 

بررسی اطالعاتی بود که در مرحله اول به توصیف آن پرداخته ایم. در این مرحله با توجه به ماهیت تحقیق، تفسیر مبین 

پدیده مورد بررسی در هرکشور به صورت عینی با توجه به وضع سایر کشور های مورد مطالعه در  تشریح وضعیت

نشانگر مورد بود. در واقع در مرحله تفسیر جایگاه کشورهای مورد مطالعه با توجه به نوع نشانگر و برحسب دو معیار 

مرحله همجواری وضعیت کشورها با توجه به گروه در بیشترین وکمترین معین گردید .  الف ( باالترین و پایین ترین یا (

ششگانه نشانگرها در جداول مشترک بررسی گردید. یافته های تحقیق با توجه به دو مرحله تفسیر و همجواری عبارتند  های

 از : 

 

رصد پذیرش نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( ، دنشانگر  6شامل   ها ، نشانگرهای دانش آموزیاولین گروه از نشانگر

دوره پیش دبستانی ، درصد پوشش تحصیلی ظاهری ، درصد پوشش تحصیلی واقعی ، نسبت دانش آموزان مدارس غیر 

دو دولتی به کل دانش آموزان و نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان بود. نتایج عمده تحقیق نشان داد که 

فراگیر در برابر هر یک معلم استخدامی هستند. بر عکس در پاکستان و کشور کویت و عربستان دارای کمترین تعداد 

 8سطح پوشش آموزش پیش دبستانی در هم چنین برابر بیشتر از کویت و عربستان می باشد.  8افغانستان تعداد فراگیران 

پوشش قرار دهد. با  درصد کودکان گروه سنی را تحت 51کشور بهتر از ایران است و نظام آموزشی توانسته است کمتر از 

توجه به تعریفی که از نشانگر پوشش تحصیلی ظاهری وجود دارد نظام های آموزشی سه کشور امارات ، عمان و ایران 

نشانگر  21توانسته اند تعداد بیشتری از جمعیت الزم التعلیم را تحت پوشش خود قرار دهند. عالوه بر این از بین بیش از 

کشور  74ی ایران بدون رقیب توانسته است فقط از لحاظ درصد پوشش تحصیلی واقعی در بین مورد مطالعه ، نظام آموزش

درصد  61همسایه ، مقام نخست را کسب نماید. در رابطه با نشانگر ثبت نام در مدارس غیر دولتی در حالی که بیش از 

نظام آموزش و پرورش  را کسب کرده است.(  1دانش آموزان اماراتی در این مدارس تحصیل می کنند ، ایران مقام هفتم ) 

رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای همسایه بر اساس نسبت دانش آموزان شاخه فنی وحرفه ای به کل 

دانش آموزان مقام دوم و از لحاظ وجود معلمان باصالحت همراه با امارات و آذربایجان به صورت مشترک مقام اول را 

 داراست. 

 

  قطر و کویت توانسته اند بیشترین تعداد کامپیوتر را برای مدارس خود خریداری و به عنوان یک دادتحقیق نشان  ته هاییاف

از لحاظ دسترسی به اینترنت برحسب درصد فراگیران ، ارمنستان  تکنولوژی موثر آموزشی در اختیار فراگیران قرار دهند.

 4نشانگر های مالی شامل یران جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده اند. ، قطر و بحرین به طور مشترک مقام اول و ا
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نشانگر سرانه دانش آموزی ، میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش  ، سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه 

ا این نشانگرها نشان داد عمومی و سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی بود که یافته های تحقیق در رابطه ب

هزار دالر باالترین رتبه را از لحاظ تخصیص سرانه دانش آموزی  74دالر پایین ترین و کویت با بیش از 77ارمنستان با 

کشور همسایه بدست  77دالر مقام ششم را در بین  2511به خود اختصاص داده اند. در این بین ، ایران با اختصاص حدود 

 151ماهانه کمتر از  دالر ( 2164ن ایران با فاصله سه برابری با نزدیک ترین کشور )قطر با میانگین آورده است. هم چنی

عالوه بر این عربستان ، امارات و ترکمنستان ( را به خود اختصاص دهد. 8) دالر به معلمان حقوق می پردازد تا مقام هشتم

رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند در حالی که درصد از بودجه عمومی به بخش آموزش  21با تخصیص بیش از 

( را به خود در بین همسایگان 4عراق و آذربایجان کمترین سهم را مدنظر قرار داده اند.در این بین ایران مقام چهارم )

ق اختصاص داده است. اطالعات مرتبط با نشانگر سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی باعث شد که عرا

در بین کشورهای همسایه ایران بدست آورد. ایران  درصد از تولید ناخالص داخلی ( را 3با تخصیص  7مقام نخست )رتبه 

  از کشورهایی همچون افغانستان ، عراق و ترکمنستان عقب تر است. 74با کسب رتبه دهم در بین 

 

رخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ، نرخ نشانگر نرخ ارتقاء دانش آموزان ، ن 5نشانگر های برون دادی شامل 

تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایی ، نرخ ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی و نرخ باسوادی گروه های سنی 

خ ارتقاء سال به باال ( می باشد. یافته های تحقیق نشان داداکثر کشورهای مورد مطالعه با اختالف اندک دارای نر 75) 

( را در بین  3درصد می باشند. با مدنظر قرار دادن اختالفات موجود ، ایران رتبه نهم ) 35آموزان بیش از  شدان

سه کشور عربستان ،  عالوه بر این یافته های پژوهش  مبین آن است کهکشورهای همسایه بخود اختصاص داده است.  

ر حالی که شرائط ویژه جمعیتی و سیاسی پاکستان و افغانستان باعث شده عمان و کویت باالترین رتبه را کسب کرده اند د

درصد باشد. ایران با فاصله اندک از چهار کشور پیشرو همسایه ، رتبه پنجم  61است که نرخ فارغ التحصیلی آنان کمتر از

 76خ تکرار پایه بیش از عراق رتبه نخست را با نر ( را از لحاظ نرخ فارغ التحصیلی به خود اختصاص داده است. 5) 

درصد کسب کرده است. جالب اینکه با وضعیت سیاسی تقریبا مشابه ، نرخ تکرار پایه در افغانستان چهار برابر کمتر از 

بجز پاکستان و عراق  کشور به خود اختصاص داده است. 79عراق می باشد. در این نشانگر ، ایران مقام هفتم را در بین 

درصد می باشد. ایران مجددا در میانه جدول جایگاه هفتم را  71د مطالعه نرخ ترک تحصیل کمتر ازدر بقیه کشورهای مور

آذربایجان ، ارمنستان و ترکمنستان علیرغم کمی وکاستی های مشترک با دیگر جوامع توانسته  به خود اختصاص داده است.

های  تا سوم را به خود اختصاص دهند. علیرغم تالش اند در این نشانگر به رتبه بسیار خوبی دست یافته و مقام های اول

 ( را کسب کرده اند. 77گسترده نظام آموزشی ، مردم ایران ازلحاظ سطح سواد در بین همسایگان خود مقام یازدهم )

 

کشور،   788نشانگر ارزش شاخص کلی توسعه انسانی ، رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین  4های کیفی شامل نشانگر

یافته های پژوهش لکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی )ریاضیات و علوم ( و شیوه انتخاب مدیر مدارس بود. عم

کشور عربی جنوب خلیج فارس در باالترین حد نسبت به سایر همسایگان  6نشان داد ارزش شاخص کلی توسعه انسانی در 

هم چنین از لحاظ رتبه ( را کسب کرده اند.  1مشترک مقام هفتم )  ایران قرار دارد در حالی که ترکیه و ایران به صورت
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تحقیق  کشور همسایه داراست. 74را در بین  1کشور و رتبه  788را در بین  63شاخص کلی توسعه انسانی ، ایران مقام 

از لحاظ کیفیت کشور، قطر و امارات متحده عربی به ترتیب موفق به کسب رتبه پنجم و یازدهم  741نشان داد در بین 

می  96کشور  741تدریس ریاضیات و علوم شده اند. با فاصله سه برابری از دو همسایه فوق االشاره ، رتبه ایران در بین 

به عنوان یک نشانگر کیفی ، شیوه ها و شرائط مختلفی توسط دست اندرکاران نظام آموزشی کشورهای مورد مطالعه باشد. 

ر قرار می گیرد. یافته ها نشان داد در بین شرائط انتخاب مدیر ، سابقه تدریس و سابقه برای انتخاب مدیر مدارس مدنظ

 . کشور( 6مدیریت بیش از دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته است ) 

 

یافته های تحقیق نشان داد که ایران در بین کشورهای همسایه جایگاه هفتم را از لحاظ درصد تحقق نشانگرهای آموزشی 

( توسط کشورها در هر نشانگر ، یافته های تحقیق  5تا  7هم چنین با توجه به کسب رتبه های نخست ) ده است. کسب کر

کشور عرب همسایه بجز عراق ، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گوی سبقت را از همسایگان  1نشان داد که از بین 

هم چنین تحلیل نتایج کشورها جایگاه هفتم در منطقه شده است.   ایران ربوده اند ، اگرچه ایران در تعقیب آنان موفق به کسب

نظام های به سه گروه انتخابی تقسیم کرد. بر بنیان تفکر حاکم بر استراتژی استراتژی  نشان داد که می توان آنها را بر اساس

با کسب جایگاه اول تا ششم و  کشور در دو گروه قرار دهیم. گروه اول شش کشور عربی 3 ما توانستیم مشابه ، نتایج یکسان

سه کشور ارمنستان ، ترکمنستان و آذربایجان با کسب جایگاه هشتم تا دهم . ایران در میانه این دو گروه قرار گرفته است. 

کشورهای گروه اول که با شتاب در حال افزایش فاصله خود با ما است وگروه دوم که تالش می کند از ایران سبقت بگیرد. 

 – دو استراتژی دیگر )استراتژی نظام های مشابه ، نتایج متفاوت و استراتژی نظام های متفاوت ، نتایج مشابه( موجود در

تهدیدی برای قدرت آموزشی ایران محسوب نمی ، میان مدت  –در موقعیت فعلی و با توجه به چشم انداز کوتاه  –بجز ترکیه 

 شوند . 

 

 گیري نتیجه و بحث

 
گزارش های رفاه اجتماعی است. قدرت ملی ، توسعه اقتصادی و های تعیین کننده درحوزه  مؤلفهآموزش و پرورش، از 

فراوانی که تاکنون توسط مراکز علمی ، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی منتشر شده اند به صورت دائمی و پیوسته بر 

بر این اساس از دهه  .شد اقتصادی آن را تسریع می کنداین نکته تاکید می ورزند که بهبود استانداردهای آموزشی کشور، ر

بدین سو و با شکل گیری نهاد هایی همچون یونسکو و یونیسف ، همه دولت ها و ملت های آگاه تالش داشته اند که  7361

ت هر چه بیشتر به نظام تعلیم و تربیت و بویژه نظام آموزش وپرورش رسمی عمومی خود توجه کرده و سمت و سوی حرک

انداز جمهوری مطابق سند چشمهم چنین و درجه توفیق یا شکست آن را به دقت مورد نقد ، بررسی و کنکاش قرار دهند. 

ایرانی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در  ، یکی از ویژگی های جامعه 7414اسالمی ایران در افق 

افزاری و ه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرمآسیای جنوب غربی )شامل آسیای میان سطح منطقه

با  تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تعریف شده است .

ظام آموزشی جمهوری اسالمی طبعا تعیین جایگاه ن  7414توجه به فرصت زمانی اندک برای تحقق اهداف سند چشم انداز 

ایران از اولویتی اساسی برخوردار است. در واقع فقدان اطالعات نظامند علمی در خصوص جایگاه ایران از لحاظ وضعیت 
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و عملکرد نظام آموزش وپرورش رسمی عمومی بین کشور های همسایه چالش اولیه ای است که نمی توان و نباید آن را 

ضر نیز بر بنیان این تفکر منطقی شکل گرفته است که دریابیم بعد از گذشت قریب چهار دهه از پژوهش حانادیده انگاشت. 

پیروزی انقالب اسالمی در ایران ، سیر پیشرفت نظام آموزشی ایران به کدام سمت و سو بوده و نقاط قوت و ضعف آن بر 

 ی انجام مطالعه حاضر مدنظر قرار داد : لذا پژوهشگر حاضر ضرورت های زیر را برااساس نشانگرهای عینی کدامند. 

 

 جمهوری اسالمی ایران با عنایت به  شناسائی جایگاه نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی

 استانداردهای کلی وپذیرفته شده بین المللی 

  شناسائی و تعیین میزان تغییرات و پیشرفت ها با توجه به نشانگر های نظام آموزشی در نظام

  عمومی جمهوری اسالمی ایران  رسمیآموزش و پرورش 

 جمهوری  شناسائی و تصویرسازی تنگناهای آموزشی نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی

 اسالمی ایران در سطح تحلیل منطقه ای 

  آگاه سازی سیاست گذاران آموزشی درباره شیوه های اثربخش بهبود نظام آموزشی با عنایت به

 ه در کشور های منطقهپیش بینی تغییرات احتمالی درآیند

 
 

کشور همسایه آن با  79با عنایت به ضرورت های فوق االشاره ، تجزیه و تحلیل وضعیت و جایگاه نظام آموزشی ایران و 

توجه به نشانگر های مورد قبول در مجامع علمی بین المللی مورد توجه قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از 

کشور حائز  74در بین عمل کرده و زیر موفق نشانگر  1ایران در تحقق نظام آموزشی بت ، نشانگر کمی مث 73مجموع 

 شده است :  5رتبه کمتر از 

 

  پوشش تحصیلی ظاهری با کسب رتبه سوم 

  درصد پوشش تحصیلی واقعی با کسب رتبه اول 

 نسبت دانش آموزان فنی وحرفه ای به کل دانش آموزان با کسب رتبه دوم 

 ن واجد شرایط علمی به کل معلمان با کسب رتبه اولنسبت معلما 

 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی با کسب رتبه چهارم 

 نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی با کسب رتبه پنجم 

 عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی با کسب رتبه سوم 

 

نشانگر  7نشانگر فوق الذکر سه نشانگر جزو نشانگرهای دانش آموزی ،  1وع بررسی اولیه نشان می دهد که از مجم

نشانگر  7نشانگرهای برون دادی و  ازنشانگر  7نشانگر جزو نشانگرهای مالی ،  7نشانگرهای منابع انسانی ،  متعلق به

وزی ، نظام آموزشی ایران می باشند. بدین ترتیب می توان گفت که در حوزه نشانگر های دانش آم جزو نشانگرهای کیفی

 بیشترین موفقیت را کسب کرده است. 

 

 71شده است. فقط دو کشور ارمنستان ) با  71تا  6نشانگر حائز رتبه بین  77یافته دیگر تحقیق مبین آن است که ایران در 

وط هر سه کشور به میانه نشانگر ( وضعیت مشابه ایران دارند. این گرایش به میانگین باعث سق 72نشانگر ( و ترکیه ) با 

نشانگر ، و بحرین و قطر هر یک  5نشانگر ، عربستان در  4در فقط جالب اینکه امارات های جدول رتبه بندی شده است. 
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 71تا  6کسب کرده اند. نشانگر هایی که ایران در انها موفق به کسب رتبه های متوسط بین  71تا  6نشانگر رتبه بین  6در 

 از : شده است عبارتند 

 

  71سهم هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی با رتبه 

  71نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایی( با رتبه 

  71درصد پذیرش دوره پیش دبستانی با رتبه 

  71نرخ ارتقاء دانش آموزان با رتبه 

  8نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش  با رتبه 

  1مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان با رتبه نسبت دانش آموزان  

  1دسترسی دانش آموز به اینترنت با رتبه 

  1ارزش شاخص کلی توسعه انسانی با رتبه 

  1کشور با رتبه  788رتبه شاخص کلی توسعه انسانی در بین 

  6کامپیوتر با رتبه  7تعداد دانش آموز در برابر هر 

  6سرانه دانش آموزی با رتبه 

 

و در اکثر آنان دارای  71نشانگر رتبه ایران  4نشانگر ، در  77هی به نشانگر های باال در می یابیم که از مجموع با نگا

های آموزشی اینکه ترکیه در هیچ یک از نشانگرنکته جالب دیگر ( .  6و باالتر می باشد ) بجز دو نشانگر با رتبه  1رتبه 

 7و در  1، در چهار نشانگر رتبه  8، در چهار نشانگر رتبه  3سه نشانگر  رتبه ترکیه در را کسب نکرده است . 71رتبه 

، در کل نشانگرها توسط ترکیه  77می باشد. بدین ترتیب علیرغم کسب رتبه هفتم توسط ایران و رتبه  6نشانگر دارای رتبه 

ه ای که در این بخش باید به آن آخرین نکت شاید بتوان موفقیت ترکیه را در تحقق اهداف آموزشی بیش از ایران دانست. 

 1اشاره کرد رتبه ایران در دو نشانگر منفی نرخ تکرار پایه تحصیلی ونرخ ترک تحصیل است که در هر دو رتبه ایران 

می باشد ، در حالی که  8و  79بوده است. رتبه آذربایجان به عنوان نزدیک ترین رقیب ایران در هر دو نشانگر به ترتیب 

عنوان نزدیک ترین کشوری که ایران می تواند جایگاه آن را در بین کشور های همسایه تصاحب نماید در این  رتبه عمان به

 است.  2و  9دونشانگر به ترتیب 

 

 پژوهش پیشنهادهاي

 

 کاربردي پیشنهادهاي :الف
 

 : زیر را مطرح نمودبا عنایت به یافته های پژوهش می توان پیشنهادهای کاربردی 
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  عملکرد ایران در حد  –بجز نشانگرهای دانش آموزی  –تحقیق نشان داد در اکثر نشانگر های ششگانه یافته های

در نشانگرهای دانش آموزی مورد بررسی  نظام آموزشیدر نتیجه پیشنهاد می گردد علل موفقیت  متوسط می باشد.

ین تجربه موفق به سایر نشانگرها چگونگی تعمیم اقرار گرفته و و توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی 

، با بازنگری در سیاست های موجود وتدوین سیاست های اصالحی جدید برای هر یک از گروه های نشانگر 

 مدنظر قرار گیرد. 

  دست اندرکاران نزدیک تر هستند در اولویت توجه و برنامه ریزی  5پیشنهاد می گردد نشانگرهایی که به رتبه

از مقام هفتم منطقه ای به به سرعت یرند. توجه به این نشانگرها باعث می شود جایگاه ایران قرار گنظام آموزشی 

یابد. این نشانگرها به ترتیب اولویت عبارتند از تعداد تغییر در کوتاه مدت  5و  6جایگاه بهتری همچون جایگاه 

ت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به ، نسبدسترسی دانش آموز به اینترنت کامپیوتر ؛  7دانش آموز در برابر هر 

 سرانه دانش آموزی .  و کل دانش آموزان ،

  علت اصلی و عامل عمده موفقیت بسیاری از نظام های آموزشی پیشرو در دنیا وجود منابع مالی و مادی برای

اقتصادی به انجام اصالحات آموزشی مدرن است. کمتر کشور فقیری در دنیا می توان یافت که بدون پشتوانه قوی 

می گردد هزینه های خرید کامپیوتر و  توصیهموفقیت آموزشی شگرف رسیده باشد. برای تحقق پیشنهاد قبلی 

دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان تامین تعداد افزایش سرانه دانش آموزی از طریق افزایش 

از حضور بخش خصوصی در بخش و واقعی جدی د با پشتیبانی نگردد. دولت و وزارت آموزش وپرورش می توان

د به خرید کامپیوتر ، تجهیز مدارس وافزایش سرانه دانش آموزی نآموزش ، منابع مالی را که صرفه جوئی می نمای

 د. ناختصاص ده

  و دوره پیش دبستانی کودکان در پذیرش  همچون نسبت یکسب رتبه دهم برای نظام آموزشی ایران در نشانگر

حتی پاکستان بر ایران لزوم تجدید نظر  ترکمنستان ، آذربایجان ، عمان ، ارمنستان وهایی همچون برتری کشور

جدی مسئوالن و سیاست گذاران آموزش پیش دبستانی را می طلبد. در همه کشورهای در حال توسعه ، آموزش 

ایت به ثبات نسبی نرخ رشد پیش دبستانی پتانسیل بسیار باالئی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی دارد. با عن

و نیم نفر در طی یک دهه اخیر ( نرخ افزایش سرمایه 7و نیم نفر به  9جمعیت وکاهش بعد خانوار ) از بیش از

گذاری خانواده ها برای آموزش کودکان با چشم اندازی رویائی روبرو است. پیشنهاد می گردد دولت و وزارت 

بویژه در  -قانونی و پیچیدگی های مرسوم اداری های از سخت گیرآموزش وپرورش با اتخاذ سیاست های جدید 

 برای صدور مجوز تاسیس مراکز پیش دبستانی بکاهند.  –مناطق شهری 

 ویژه خود را دارند. در نشانگرهایی همچون نرخ ارتقاء ونرخ فارغ  نشانگرهای برون دادی پیچیدگی های خاص و

العه بسیار اندک است . هم چنین در نشانگر نرخ ترک تحصیل التحصیلی فاصله بین اکثر کشورهای مورد مط

تعداد زیاد دانش آموزان ایرانی نسبت به جمعیت اندک دانش آموزی در اکثر کشورهای عرب خلیج فارس باعث 

تنزل مقام ایران شده است. طبعا این عامل را نمی توان به سرعت حل و فصل نمود . هم چنین تاثیر عوامل 

ر ترک تحصیل نمی توان نادیده انگاشت. به همین دلیل پیشنهاد می گردد تمرکز اصلی سیاست اقتصادی را ب

گذاران آموزشی در ایران بر ارتقاء و بهبود وضعیت سایر گروه های نشانگری باشد تا نشانگرهای بروندادی. 
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ر درازمدت بر نشانگرهای طبعا پیامد بهبود نشانگرهای مالی ، نیروی انسانی یا تجهیزات ومنابع را می توان د

 بروندادی مشاهده نمود. 

 جایگاه برای ایران وقتی که با  71کسب رتبه  سهم اندک هزینه آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی و

( مقایسه می شود  8( وترکمنستان )  1( ، افغانستان )رتبه 9، ترکیه ) رتبه ( 7کشورهایی همچون عراق )رتبه 

اسی در نگرش دولتمردان نسبت به نقش وجایگاه نظام آموزشی را یادآور می سازد. اولویت لزوم تجدید نظر اس

اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی تبیین این جایگاه از طریق قرار دادن یافته های پژوهشی در 

م اول منطقه است. تحقق آرزوی هائی همچون "کسب مقاو اقتصاد معرض دید تصمیم گیران اصلی صحنه سیاست 

 " و ثبت آن در اسناد باالدستی بدون توجه به واقعیات جاری در نظام های آموزشی رقیب ،امکان پذیر نیست.  

  میانگین حقوق معلم در می باشد.  8 ، میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش  رتبه ایران در نشانگر

برابر ایران است. پیشنهاد می گردد  6برابر و در قطر  5 برابر ، در عربستان 4برابر ، در امارات  9بحرین 

هم چنین آموزشی این وضعیت را برای اهل سیاست و اقتصاد تحلیل و تبیین نمایند.  و برنامه ریزان سیاست گذاران

 ایجاد یک سیستم تشویقی جدید جهت افزایش انگیزه در معلمان و مدیران پیشنهاد می گردد. 

 

 هشيپژو پیشنهادهاي  :ب

 

پیشنهاد می گردد در فاز دوم مطالعه حاضر ، جایگاه نظام آموزش عمومی رسمی ایران در بین کشورهای منطقه  .7

 قفقاز یعنی ازبکستان ، قرقیزستان ، گرجستان و روسیه با توجه به نشانگرهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. 
 

آموزش عمومی رسمی ایران در بین کشورهای منطقه  جایگاه نظامدر فاز سوم مطالعه حاضر ، پیشنهاد می گردد  .2

 خاورمیانه و شمال افریقا با توجه به نشانگرهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

پیشنهاد می گردد علل برتری کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس  با توجه به نشانگرهای آموزشی و از منظر  .9

 یرد.سیاست گذاری های آموزشی مورد بررسی قرار گ

 

 شیوه های تحقق نشانگر های آموزشی در دو سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می گردد  .4

 

پیشنهاد می گردد شیوه های افزایش نرخ ثبت نام در مدارس غیر دولتی ، راهکارها و موانع مورد بررسی قرار  .5

 گیرد. 

 

 مورد بررسی قرار گیرد. در بین کشورهای همسایه  پیشنهاد می گردد حقوق معلمان برحسب قدرت خرید واقعی .6

 

پیشنهاد می گردد شیوه های افزایش نرخ ثبت نام در مدارس پیش دبستانی ، راهکارها و موانع مورد بررسی قرار  .1

 گیرد. 

 

  

 پژوهش هاي محدودیت

 
کنده ، نگاه مبتنی بر هر پژوهشی عالوه بر وجوه مثبت همچون تمرکز بر موضوعات مغفول ، جمع آوری اطالعات پرا

نوآوری و ارائه تحلیل های منطقی می تواند دارای برخی محدودیت های روش شناختی نیز باشد. البته باید توجه داشت که 
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محدودیت های پژوهش لزوما به معنی نارسایی پژوهش در مراحل تدوین، اجرا، تحلیل و تبیین نتایج نمی باشد . حتی بعضا 

چرا که پژوهشگر در مرحله  هم باشدپژوهش  قوت، محدودیت های اعمال شده می تواند مبین  از زاویه روش شناختی

علمی و منطقی مطلوب به انجام آن ها همت می گمارد. در پژوهش حاضر هم برخی  ارائ هدالئلمقدماتی و تدوین طرح با 

 :محدودیت ها به شرح زیر وجود داشت

 

 اطالعات در خصوص تعدادی از نشانگرها در بعضی از کشورهای  ضعف آماری ، پراگندگی داده ها و فقدان

منتخب . به عنوان مثال برای بسیاری از سال ها اطالعات مرتبط با همه نشانگرها وجود ندارد و بعضی از 

 کشورها از تهیه و ارائه آمار مرتبط با بعضی نشانگرها به مجامع جهانی خودداری می ورزند. 

 

 ات در مورد تعدادی از نشانگر ها که مقایسه را تا حدودی با دشواری روبرو می سازد. عدم وحدت زمانی اطالع

حتی سازمان های جهانی همچون یونسکو ، یونیسف و بانک جهانی نیز در پژوهش های تطبیقی بعضا با این 

عین می محدودیت روبرو هستند. علت اصلی عدم همکاری بعضی از کشورها برای ارائه آمار دقیق در زمان م

 باشد.   

 

   قلت گزارش ها ، بروشورها ، مقاالت ، پایان نامه ها و کتاب های مبتنی بر تحلیل ، تفسیر و نظریه پردازی در

  نشانگر های آموزشی در ایران و کشورهای منتخبخصوص 

 

  2176محدودیت تعمیم نتایج و یافته های تحقیق به دوره زمانی منتهی به سال 

 

  گزینشی بعضی از نشانگرها به علت اهمیت بیشتر آنان یا حذف بعضی از نشانگرها به علت انتخاب و مطالعه

 فقدان اطالعات مرتبط در اکثر کشورهای منتخب

 

  تاکید و استناد اصلی بر اطالعات حاصله از منابع اطالعاتی جهانی همچون یونسکو برای کسب اطمینان از اعتبار

 تهیه شده توسط دولت های کشورهای منتخب در مورد بعضی از نشانگرهاداده ها و نادیده انگاشتن اطالعات 

 

  عدم دسترسی به منابع اولیه و اصلی مرتبط با نشانگرهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب

 به علت محدودیت مالی سفر به این کشورها یا وجود موانع سیاسی   
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http://www.yjc.ir/fa/news/5892799/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4832948/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B7%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/59418-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.eghtesadonline.com/.../59418
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. بررسي تطبیقي عنصر محتوا در 7983.  جوادلیاقت دار ، محمد و  میرشاه جعفري ، سیدابراهیم ؛ جعفري هرندي ، رضا

:  1  شماره،   11  دوره ,    مطالعات تربیتي و روان شناسيبرنامه درسي آموزش عمومي علوم ایران و چند کشور جهان. 

 261 – 295 

 

 91، جمعه خبرگزاری آناهای تحصیلی اعالم شد. ک پایهآموزان کشور به تفکی. تعداد دانش 7936چهاربند ، اسفندیار . 

 http://www.kanoon.ir/Article/135632 تیرماه ، قابل دسترسی در :

 

خردادماه ، قابل دسترسی  8،  پایگاه خبری عصر ایران. جزئیات مدارک تحصیلی معلمان کشور. 7936. چهاربند، اسفندیار

 http://www.asriran.com/fa/news/541474در : 

 

یران به .  تا پایان برنامه ششم توسعه ایران تعداد هنرجویان فنی و حرفه ای و کار دانش ا7935حسینی مقدم، سید محسن. 

 http://www.irna.ir/fa/News/82290255، هشت بهمن ، قابل دسترسی در :  ایرنادرصد می رسد.  48.26

 

تر از آمریکای شمالی و باالتر از پایین ،آموز در ایران. نسبت معلم به دانش7932.خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 

قابل دسترسی در :  خرداد ، 27شنبه ، سهپایگاه خانه ملت های شرقی. کشور

http://www.icana.ir/Fa/News/228759 

 

مهر ، قابل  73. یکشنبه و کالسهای متراکم آموز به معلمسیاست افزایش نسبت دانش.  7935خبرگزاری رسانه معلم . 

 /http://moallempress.ir/fa/news-details/5309 دسترسی در : 

 

( . مدلی برای آموزشهای فراشناختی در تربیت معلم آینده. 7935خوش گفتار مقدم ، علی اکبر و خرازی ، کمال . ) 

  7 - 26،:   75، ش  4، دوره فصلنامه سیاست های راهبردی و کالن 

 

تیرماه ، قابل دسترسی  24،  خبرگزاری فارس های ضمن خدمت معلمان کامالً رایگان است. . دوره7936ابوالقاسم.  حدادی

 farsnews.com/13960422000834http://www. در :

 

 
 اردیبهشت ، قابل دسترسی در : 79،  عیارآنالین.  . درصد پوشش تحصیلی دوره پیش دبستانی7934دیمه ور ،محمد. 

http://ayaronline.ir/1394/02/121588.html 

 

آموزی و مالی. های دانششاخص ارزشیابی آموزش و پرورش + اعالم شاخص 741. استخراج 7932رعنایی ،مجید. 

ر : مهرماه ، قابل دسترسی د 23،  170597، ش  خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/07/29/170597 

 

؛ 67. شماره های جغرافیاییپژوهشزارعی، بهادر و پوراحمد، احمد. قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران. 

 53. ص 7986

 

بهمن ، قابل  71، یکشنبه  قدس آنالینهزارتومان.  911میلیون و  9. سرانه آموزشی هر دانش آموز7935زرافشان ،علی. 

 http://qudsonline.ir/news/500441دسترسی در : 

 

 انسان شناسی و فرهنگ. درآمدی بر روش تحقیق مقایسه کیفی در مطالعات جامعه شناختی. 7934شربتیان ، محمد حسن. 

 http://anthropology.ir/article/18285.htmlر : ، قابل دسترسی د

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=43030
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13273
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1748
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=26084
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=26084
http://www.kanoon.ir/Article/135632
http://www.asriran.com/fa/news/541474/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-1246-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asriran.com/fa/news/541474/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-1246-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://moallempress.ir/fa/news-details/5309/
http://moallempress.ir/fa/news-details/5309/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/13960422000834
http://ayaronline.ir/
http://ayaronline.ir/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/07/29/170597
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/07/29/170597
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: 13، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیت . بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. 7989شعبانی ، زهرا. 

761- 727  

 

بررسی کارآیی کشورهای . 7988ید ؛ یاوری ، کاظم ؛ باسخا ؛ مهدی و شاه طهماسبی ، اسماعیل. صباغ کرمانی ، مج

،  فصلنامه پژوهش های اقتصادی. (DEAاسالمی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها )

  65 – 81:  4، ش 3ل سا

 . تهران : سادسواژه نامه تخصصی ) ترمینولوژی ( آموزش و پرورش.  7939عابدینی ، احمد. 

 

،  فصلنامه تعلیم و تربیت(. تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کالس. 7981عالی ، آمنه و امین یزدی ، سید امیر. ) 

 719-725:  24، دوره  39ش 

 

،  پایگاه خبری تحلیلی صدای معلمبه یک است.  22. نسبت دانش آموز به معلم در ایران 7935 عبدالهی ، شیرزاد.

 http://sedayemoallem.ir/ item/7770 ، قابل دسترسی در :  دی 23چهارشنبه, 

 

اردیبهشت ماه ، قابل  29، آی تی ایرانهایی بر مراسم تجهیز مدارس تهران به کامپیوتر. . حاشیه7981.عبداللهی، شیرزاد

 http://itiran.com/d/53703دسترسی در :  

 

بررسی تطبیقی جایگاه معلم در ایران و پنج کشور پیشرو در . 7935غالمی ، میثم ؛ صفری ، حسین و یعقوبی ، مصطفی. 

. دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم عرصه آموزش و پرورش

 دیماه  73،  تربیتی

 

کشور جهان ،  11تطبیقی  . نظام آموزشی و بازدهی آموزشی : مطالعه7988فاطمی امین ، زینب و فوالدیان ، مجید. 

 719 - 791:  1، ش راهبرد فرهنگ

 

. ) ترجمه عباس معدن دار آرانی و لیدا کاکیا ، معلم یادگیرنده : یادگیری حرفه ای مبتنی بر همکاری. 7338کاوو، اورا. 

 ( ، تهران : آییژ7934

 

فروردین ماه ، قابل دسترسی  24،  ایلناای تیمز و پرلز. هچرایی رتبه ضعیف ایران در آزمون. 7934کریمی، عبدالعظیم. 

  www.ilna.ir/.../268829در : 

 

آذر، قابل دسترسی در :  6،  خبرگزاری دنا. نسبت معلم به دانش آموز در کشور چگونه است. 7982 کفاش ، حمید رضا .

ar.com/fa/news/1162871danakhabhttp:// 

 

 97، شنبه  پایگاه خبر آنالین. چند میلیون دانش آموز در مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند. 7934گـُرد ،مرضیه. 

 http://www.khabaronline.ir/detail/449185/society/education مرداد، قابل دسترسی در :

 

. هزار معلم در بدو ورود تا اول مهر 11. برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای 7983گرمارودی ، اسدهللا. 

 تیر، قابل دسترسی در : 28دوشنبه ،  آفتاب آنالین

http://www.aftabir.com/news/view/2010/jul/19/c3c1279522967_science_education_education_tr

aining_teacher.php 

 

،  دی  78،  خبرگزاری دانا.  یازده درصد دانش آموزان در دوره راهنمایی از تحصیل باز می مانند .7932محبی، عظیم. 

 //:danakhabar.com/fa/news/1165862httpقابل دسترسی در : 

 

http://www.ensani.ir/fa/20554/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/20554/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/83730/default.aspx
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/7770-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-22-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%C2%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%BB-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1162871/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1162871/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1162871
http://danakhabar.com/fa/news/1162871
http://www.khabaronline.ir/detail/449185/society/education
http://www.aftabir.com/news/view/2010/jul/19/c3c1279522967_science_education_education_training_teacher.php
http://www.aftabir.com/news/view/2010/jul/19/c3c1279522967_science_education_education_training_teacher.php
http://danakhabar.com/fa/news/1165862/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-39-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1165862/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-39-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1165862
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ماهنامه اجتماعي، کشور و توسعه کسب و کار.  . نقش آموزش های فنی حرفه ای دراقتصاد7939مقصودی ، فرشته. 

، قابل دسترسی در  41-41،  719شماره  - اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه

http://www.ensani.ir/storage/Files/20160829125715-9625-326.pdf. 

 

 

 انگلستان، ژاپن، كشورهای در معلم تربیت درسی برنامه نظام تطبیقی . بررسی7981اعظم و ذكاوتی ، علی.  نژاد، مالیی

 138 تابستان هفتم، سال ، 26 شمارۀ ،آموزشی های نوآوری فصلنامۀایران ،  و مالزی فرانسه،

 

م علم و فناوری کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورهای (. ارزیابی نظا 7931مولی نژاد ، محمود و علیزاده ، یدهللا .  ) 

 99 -91:  7( 7. )پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی منطقه. 

 

،  خبرگزاری ایرنادرصد معلمان مقطع ابتدایی گلستان فاقد شرایط علمی هستند.  61. بیش از 7935وطنی، محمدرضا . 

 http://www.irna.ir/golestan/fa/News/82390398بیست و هشتم دیماه ، قابل دسترسی در : 

 
 

 

 منابع انگلیسی 

 

.لذا برای سهولت بهره گیری پژوهشگران بعدی ، منابع انگلیسی مربوط به هر کشور به تفکیک ذکر می گردد :) قابل توجه 

 (منابع انگلیسی زیر ، مربوط به سایر فصول پژوهش می باشد

 

Anderson, S and Mundy, K. (2015). School Improvement in Developing Countries: Experiences 

and Lessons Learned, the AKFC Seminar, Leading Educational Change: Best Practices in 

School Improvement (February 12), Available at: https://www.akfc.ca/wp-

content/uploads/2017/04/SchoolImprove_InDepth_2015.pdf 
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