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  بر تاکید با سنگاپور و ایران کشور دو در یافتگی توسعه تطبیقی بررسی

 پرورش و آموزش نظام

 فریده اوالدقباد 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشجوی دکتری گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی،

 1علی پژهان

 شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار جمعیت

 مجید کاشانی 

 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 چکیده  

شود افراد در آنچه  یکی از ارکان های بسیار مهم که نقش مهمی در توسعه دارد، آموزش است. آموزش باعث می  

و   جایگاه  کشورها  برخی  در  آموزش  منظور  این  به  کنند.  کسب  را  الزم  توانایی  و  مهارت  رود  می  انتظار  آنان  از 

ای  موقعیت ویژه تری یافته است و درکنار آموزش رسمی خود، آموزش غیررسمی را با تعبیر آموزش و پرورش سایه

ا مطالعه سعی شده  این  در  اند.  نموده  دو کشور    یآموزش  نشانگرهایین  تدبیر  و سنگاپوردر  و    ایران  بررسی  مورد 

است پژوهش کیفی  تحقیق  بگیرد. روش  قرار  مشابه،    .تطبیق  اهداف  با وجود  می دهد که  نشان  پژوهش  های  یافته 

سیاست و استراتژی های متفاوتی در آن ها حاکم است. اما با این وجود این دولت ها به آموزش نگاه ویژه ای مبذول  

  قات یتحق   جیبر اساس نتا.  بیشتر و بهتر بوده استایران  نسبت به    سنگاپوردارند. با این حال دستاوردهای آن در کشور  

دانش متمرکز    یری بکارگ  ییبر توسعه مهارت و توانا  یستیبا  ی م  رانیپژهش، نظام آموزش و پرورش ا  ن ی حاصله از ا

اطم بدون  و  پشتوانه  نانی باشد،  تصو   ن یقوان  یعلم  یاز  به  چ  بیدست  هم  نزند.  جامعه  در  ا  ن ینآن  به  توجه    نکهیبا 

اقتصاد لحاظ  به  پرورش  و  م   یآموزش  به دولت  وابسته  بودجه    یکامال  لذا  داده    یشتری ب   یباشد؛  اختصاص  آن  به 

 . آورد ی فراهم م ندهینسل آ تی ترب  یرا برا نانیدر آموزش و پرورش، اعتبار و اطم یگذار هیشود؛ چرا که سرما
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 مقدمه

  انساني   نيروی  تربيت  آن  اصلي  وظيفه  كه  باشدمي  هاملت  پيشرفت  و  توسعه  كليد  شاه  عنوان  به  پرورش  و  آموزش

  اجرایي  عملکردهای  ها،برنامه  ها،مشيخط  اهداف،  بودن،  مناسب  صالحيت،  كيفيت،  از   اطمينان  حصول   لذا  باشد،مي

  مناطق  در  قدرت  نظام  ساختار  تبيين  و  مطالعه(.  1395كشاورززاده،)است  ضروری  پرورش  و  آموزش  عظيم  دستگاه

  سياست   بررسي  در  ای   منطقه  های  قدرت   و  كشورها  شناخت  و  آگاهي   به  موثری  كمک  زمين،   كره  جغرافيایي  مختلف

 با .  كند  مي  تسهيل  را  آنها  شناخت  ملي،  قدرت  اساس  بر   كشورها  بندی  رده  واقع  در.  نماید  مي  آنها  فرامرزی  های

  ای  منطقه   سطوح   در  كشورها  سایر   به  نسبت   ژئوپليتکي  وزن  پایه   بر  را   آن  موقعيت   توان  مي   كشور   یک   منزلت   تعيين

  ضروری  امری  كشور  آن  ملي  قدرت  سنجش  كشور،  هر  ژئوپليتيک  منزلت  به  دستيابي  برای.  كرد  مشخص  جهاني  یا

  درواقع.  باشد  مي  قدرت  غيرمادی  و  مادی  مختلف  عوامل  و  ها  مولفه  محاسبه  و  ارزیابي  مستلزم  موضوع  این  و  بوده

  قدرت،  توليد  عوامل  جبری  جمع  بهتر   عبارت   به  یا  ملي  قدرت   كننده  توليد  ومنفي  مثبت  وعوامل   نيروها  ثقل   برایند

  قدرت   كشور،  هر  موقعيت  و  جایگاه  كننده  تعيين  مهم  های   مولفه  از  یکي.  كند  مي  تعيين  را  كشورها  ژئوپليتيک  وزن

 دهه  دو   از  دليل  همين  به.  باشد  مي  –  قدرت  ابعاد  سایر  دهي  شکل  و  ایجاد  اساسي  عنصر  عنوان  به  آموزشي  نظام

  و  كمي  ابعاد  ارزیابي  و  آموزشي  نظام  جایگاه  بررسي  به  ملي   ریزان   برنامه  و   گذاران  سياست  توجه   بيستم  قرن  پایاني

  عنوان   به  آموزشي  های  رقابت  رشد   تفکر  این   برآیند.  یافت  روزافزوني  رشد  عيني،  های  نشانگر  از  استفاده  با  آن  كيفي

  كشور   وضعيت  به  توجه  اساس،  این   بر .  بود  ژئوپوليتکي  و  اجتماعي  اقتصادی،   های   رقابت  از   تری  پيشرفته  مرحله 

  از   آموزشي   موفق   تجارب  از   آموزی   درس   برای   تطبيقي  مطالعات  توسعه   باعث  آموزشي  قدرت  بنيان  بر   دیگر  های

 (. 1394شربتيان، )گردید  دیگر ازسوی  گيری تصميم  خطاهای تکرار  از پرهيز و سو یک

  ملل   سازمان  انساني  توسعه   شاخص.  است  جهان  در  امروز  موضوعات  مهمترین  از  یکي  حاضر  حال   در  آموزش

  مورد   در   گفتمان  هنگام   در  معمولا   كه   اصلي   موضوع   یک   و  است   آن  مهم  متغيرهای   از   یکي   عنوان  به   آموزش  شامل 

 و  آموزش  كيفيت(.  Adam,2010)است  آموزش  سطح  شود، مي  یاد  آن  از  توسعه  حال   در  و  یافته  توسعه  كشورهای

  و  آموزش  است  بوده  جهان  سراسر   در  كشور  هر   پرورش  و  آموزش  نظام  اصلي  های   دغدغه  جمله   از  همواره  پرورش

 و  آموزش   به  و  شود  مي  مطرح  سياستگذاران  و  دولتمردان  بين  در   بهره  پر   ملي  گذاری   سرمایه   یک   عنوان   به  پرورش 

  منجر   نهایت  در  كه  جامعه،  فني  و  علمي  های   اندوخته  ساختن   بارور  و  علم  بازار  رواج  باعث  كه  جهت  آن  از  پرورش

 و  گذاران  سياست  رو  این   از(  139۶  مقدم،  ابراهيمي)است   برخوردار  بسياری  اهميت  از  شود  مي  اقتصادی  رشد  به

  كه  كشورهایي  از  همواره  و  باشند   مي  خود   كشور  پرورش  و  آموزش  در  فراواني   امتيازات  كسب  دنبال   ریزان  برنامه 

  شان  تدریس  های  روش  چنين  هم  و  آنان  درسي  برنامه  و  كرده  الگوگيری  هستند؛  جهان  در  پرورش  و  آموزش  سرآمد

  اهداف   تحقق  مهم  ابزارهای  پرورش  و  آموزش  نهادهای  امروزی  جوامع  اغلب  در  ؛  گيرند  مي  كار  به  خود  كشور  در  را

  را  جامعه  اقتصادی   و  سياسي  اجتماعي،  توسعه  و  رشد  موجبات   كه   رود،  مي  شمار  به  اجتماعي   مقاصد  و   ها  هدف   و

  كه  بوده  آن  پرورش  و  آموزش  از  انتظارات  دیرباز   از   است  جامعه   هر   موفقيت  راز  پرورش  و  آموزش   آورد؛  مي   فراهم 

  برنامه   دارد   ضرورت  بنابراین  نماید   آماده  فردا  جامعه  در  زندگي  برای  را  امروز  نسل  و  كند   تربيت   را  فردا  های   انسان

  و  بشناسند  را  فردا  زندگي  مقتضيات  و  الزامات  پرورش  و  آموزش  مسئولن  و  معلمان  آموزشي   سياستگذاران  و  ریزان
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  فراهم  آینده  جامعه  در  فعاليت  برای  نوجوانان  و  كودكان  در  را  لزم  بينش  و  آمادگي  بتوانند  تا  كنند  پيدا  آشنایي  آن  با

 (. 1395 نشان، اردشير)كند

  از   مانع  كه  است  هایي  شاخص  جمله  از   و  است  تعالي  طرف  به   انسانها  مسير  كننده  مشخص  پرورش   و  آموزش

  آید؛  مي  شمار  به  جامعه  در   اخالق  تثبيت   و  تحول   و  آفریني  حركت  زیربنای  كلي  طور  به  و  شود  مي  بيراهه  به  ورود

 آن  شکوفایي   و   پویایي  یابد،  تعالي   و  رشد   خوبي  به  اگر   شود  مي   محسوب   سرزمين   یک  اصلي  سرمایه  انساني،  نيروی

 افزوده  جامعه  آن  عملي  و  فکری   اقتصادی،  ،  اجتماعي  های  سرمایه  ميزان  بر  روزه  هر  و  خورده  خواهد  رقم  سرزمين 

 و   آموزش  نظام  در  است؛  باور  خود  های  انسان  تربيت  كشور   هر  در  پرورش  و  آموزش  مهم  وظایف  از  یکي  شود؛  مي

 همواره   و  باور  خود  نسلي  تربيت  و  انساني  نيروی  توسعه  كه  شود  مي  تاكيد  همواره  یافته  توسعه  های  كشور  پرورش

(.  Adam, 2006)شود  مي  محسوب  جامعه  آن  در  پایدار  توسعه  اصلي  ركن  اجتماعي  مهارتهای  در  كوشا  و  توانا

  شناخت   یک  به  دستيابي  منظور  به  را  ما  كه  دانست   حقيقي  نظام  یک:  از  عبارت  توان  مي  را  تطبيقي  پرورش  و  آموزش

 یا   و  گوناگون  مناطق  و  ها  كشور  در  تربيتي  سيستم  چند  یا  دو  ی  مقایسه  طریق  از  علمي  و  تئوریک  ی  زمينه  در  جدید

  پيشرفته  اجتماعي  و  سياسي  نظام   هر   با  ملتها،  همه   ما،  روزگار  در(.  1382  صافي،)دهد  مي   یاری  مختلف  تاریخي   ادوار

  و  فني  و  آموزشي  های  روش  آخرین  به  توجه  با  آموزشي،  اصالحات  و  ریزی  برنامه  مسأله   به  پيشرفت  حال   در  یا  و

  فراهم تطبيقي،  پرورش و  آموزش با مرتبط  تحقيقات از هدف  واقع در. دارند خاص توجه جهان، علمي های پيشرفت

)فرید  پائولو  قول   به  واقع  در  باشد؛  مي  پيشرفت  و  توسعه  راستای  در  تحولت  ایجاد  برای  بستری  كردن   تجربه: 

  از   اساسي  مقصود  كه  نمود  توجه  مهم  و  اساسي  نکته  این   به  باید  و  كرد  نشا  دیگر  كشوری  در  توان  نمي  را  كشوری

  جهت   در  كوشش  واقع  در  پرورش  و  آموزش  مختلف  های  نظام  های  تشابهات  و  ها  تفاوت  تحليل  و  تجزیه  و  مطالعه

  تقریبا  امروزه(.  13۷1  آراني،)باشد  مي   پرورش   و  آموزش  های  نظام  های   ناكامي  و  ها  توفيق  تشخيص   و  یابي  ریشه

 در(  1389،  صبوری)كنند  مي   شروع   پرورش  و   آموزش  از  هستند  تغيير   و  اصالحات  و  توسعه  دنبال   به   كه  كساني  تمام 

  ی  توسعه  ی  زمينه  در  را  خود  دقيق   و  حساس  حال   عين  در  و  اساسي  و  مهم  مراحل   از  یکي  ما  كشور  حاضر،  حال 

  تطبيقي   مطالعات  به  باید  پرورش  و  اموزش  نهاد  توسعه  موازات  به  است  بدیهي  گذراند؛  مي  پرورش  و  آموزش

  پرورش   و  آموزش  نظام  مشکالت  رفع  و  انتقال   برای  را   زمينه  مطالعات  گونه  این  زیرا  پرداخت؛  پرورش  و  آموزش

 داده  رخ  دیگر  كشورهای  تربيتي  های  نظام  در  كه  اصطالحاتي  و  تغييرات  از  آگاهي  دیگر  سخن  به  كند  مي  فراهم

  تدابيری   و  ها  روش  با  آشنایي  و  اند  داشته  خویش  پرورش  و  آموزش  توسعه،  و  اصالح  در  آنان  كه  مشکالتي  و  است،

  برای  شایسته  تدابير  اتخاذ  و  آموزشي  مسائل  شناسایي  در  را  ما  تواند¬ مي  اند،  برده  كار  به  مشکالت  این  حل  برای  كه

  اصالحات  به  كه  كند  كمک  ما  به  تواند  مي  امر  این  چنين  هم  نماید؛  راهنمایي   ها  آن  بخش  رضایت  فصل  و  حل

  پيشرفت  و  تحول   سير   ی   مطالعه  پژوهش   این   انجام  از  هدف  واقع   در   باشيم؛  داشته   عميقي   نگاه  پرورش   و  آموزش

 و  تحولت  این  تمام  بنایي  زیر  كه  باشد  مي  ایران  كشور  با  آن  ی  مقایسه  و  توسعه  محور   حول   بر  سنگاپور  كشور

  طریق  از  تا   بوده  این   بر  تالش   پژوهش  این   در  و  گيرد  مي  نشات  كشور   آن  پرورش  و  آموزش  نظام  از  ها  توسعه

  شناسایي  دارد  كشور  آن  پرورش  و  آموزش  در  ریشه  كه  سنگاپور  كشور  ی  توسعه  و  موفقيت   دلیل  تطبيقي  مطالعات

  از   ایي   عمده   بخش   كه  ایران  كشور  در  موجود  مشکالت  بتوان  پژوهش  این  طریق   از   تا  است  اميد  و  گردیده  تحليل  و
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  توسعه  های كشور  پرورش و آموزش نظام  از  الگویایي   و بررسي مورد  دارد كشور  این  پرورش  و آموزش  در ریشه آن

 . گيرد قرار سنگاپور جمله از  یافته

   پژوهش روش

  را  شده  آوری  گرد  اطالعات  كه  است،  اطالعاتي  منابع  دیگر  و  ایي  كتابخانه  صورت  به  اطالعات  آوری  جمع  روش

  های   شاخص  شناختي  جمعيت   تطبيقي  تحليل  جهت  حاضر   پژوهش.  كند  مي  تفسير  تحليلي  -توصيفي  صورت  به

  عنوان  به  وسعت،  مربع  كيلومتر  ۷19  با  سنگاپور  كشور.  است  شده  انجام  سنگاپور  و  ایران  پرورش  و  آموزش  آموزشي

:    از  عبارتند  كشور  این  در   شده  شناخته   رسمي  های  زبان.است  شده  شناخته   آسيا  شرق  جنوب  در  كشور   ترین   كوچک

  اقتصادی   مركز  چهارمين  عنوان  به  و  باشد  مي  سنگاپور  دلر  آن  پول   واحد  و  تاميل  و  چيني  مالیي،  انگليسي،  زبان

  یونسکو   توسط  منتشره  اطالعات  اساس  بر.  است  شده  شناخته  دنيا  در  نفت  پالیش  بزرگ  مركز  سومين  و  دنيا  بزرگ

  شهرنشيني  نرخ  و  درصد  1.2  جمعيت  سالنه  رشد  نرخ  دارای  2015  سال   در  نفر  ميليون  ۷9  از   بيش  جمعيت  با   ،ایران

  توليد  ،  سال   ۷5  زندگي  به  اميد  نرخ  ،  نوزاد  13  تولد  بدو  در  كودكان  مير  و  مرگ  نرخ  چنين  هم.  باشد  مي  درصد  ۶3

(.  UNESCO, 2017)  بود  دلر  ميليارد  13۶0  از  بيش  ملي  ناخالص  درآمد  و   دلر  1۷3۶۶  سرانه  داخلي  ناخالص

  هركشور   در   آموزشي  نشانگرهای  وضعيت  نخست،  مرحله  در.  گيرد  مي   شکل   مرحله  دو  بر   حاضرمبتني  فصل  محتوی

  از  استفاده  با  دوم   مرحله   در.  شد  خواهد   تشریح  معتبر  منابع   از  آمده  دست  به  اطالعات   به   توجه  با   عيني  صورت   به

  سنگاپور  آموزشي  كارشناسان  از  نفر  ۶۶  و  ایران  آموزشي  كارشناسان  از  نفر  155  بين  در  كه   ساخته،  محقق  پرسشنامه 

  آموزشي،  نشانگرهای  كلي  وضعيت  كشور،  دو  در  آموزشي  نشانگرهای  خرده  از  یک  هر   موجود  وضعيت  شده  توزیع

  اولویت  و  آنها  وضعيت  اساس   بر  نشانگرها   بندی  اولویت  كشور،  دو  در   آموزشي  نشانگرهای  وضعيت  بين  شکاف 

 .  است شده گرفته قرار  بررسي مورد  آموزشي كارشناسان  نظر نقطه از آنها وضعيت  اساس  بر نشانگرها خرده بندی

   پژوهش  های یافته

  های   شاخص   و  نشانگرها   تدوین  و  تعيين  نيازمند   سيستمي  هر  همچون  كه  است  ای  پيچيده  فراگرد  آموزشي  نظام

  خوبي  به  آموزشي  های  نظام   گذاران  سياست  و  ها  دولت  واقع  در.  است  ملي  -فرا  سطحي   در  همگان  قبول   مورد

  پژوهش   در.  دانند  مي  ،  هستند   تغييرات  كننده  بيني  پيش  و  روندها  تحليل  ،  اطالعات  كننده  فراهم  كه  را  آماری  ارزش

  تهيه  پرورش  و   آموزش  شورایعالي   توسط  كه   " پرورش  و   آموزش  نظام   ارزشيابي   هایشاخص  مجموعه "   از  حاضر

  نشانگرهای (.  1392  ،  رعنایي)  اند  گردیده  انتخاب  پژوهش  نشانگرهای  خرده  و  ششگانه   نشانگرهای  است،  شده

 ،(  نشانگر  دو)    تجهيزات  و  فضا  ،(  نشانگر  یک)    انساني  منابع  ،(  نشانگر  شش)  آموزی  دانش  از  عبارتند  آموزشي

  پرسشنامه  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  در(.  نشانگر  چهار)  كيفي  و(    نشانگر  5)    دادی  برون  ،(نشانگر  4)  مالي  نشانگر 

 ایران   كشور  دو  در  آموزشي  كارشناسان  نظر  نقطه  از  آموزشي  های   نشانگر  این  وضعيت  بررسي  به  ساخته  محقق

  ناپارامتری  آزمون  از  استفاده  با  بعد  بخش  در.  است  شده  پرداخته  كشور  دو  این  در  نشانگرها  این  مقایسه  و  سنگاپور

  آموزشي   های  نشانگر  های  مقياس  خرده  از  یک  هر  مورده  در  پاسخگویان  نظرات  پراكندگي  نحوه  بررسي  به  دو  كای

 . است شده پرداخته پرسشنامه  های گزینه حول 

 : آموزی  دانش نشانگرهای 
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  پوشش   درصد   دبستاني،  پيش  دوره  آموز  دانش  پذیرش  درصد  معلم،  به  آموز  دانش  نسبت  نشانگر  شش  شامل

  و   آموزان  دانش  كل  به  دولتي   غير  مدارس  آموزان  دانش  نسبت  ،   واقعي  تحصيلي  پوشش  درصد  ،  ظاهری  تحصيلي

 .باشد مي آموزان دانش  كل به ای وحرفه وفني ودانش  كار  شاخه آموزان دانش نسبت

 معلم  به آموز دانش نسبت

  كه   دهد  مي  گزارش(  1395)   ،عبدالهي  معلم  به  آموز  دانش  نسبت   یعني  آموزی  دانش  نشانگر  نخستين  با  رابطه  در

  دوره   در.   است  بوده  معلم  یک  ازای  به  آموز  دانش   22  ،1393-1394  تحصيلي  سال   در  آموز  دانش  تعداد  ميانگين

 نشان  یونسکو  آمار.  دارد  وجود  معلم  هر  ازای  به  آموز  دانش   1۷  دوم  متوسطه  در  و  1۶  اول   متوسطه  ،در  2۶  ابتدایي

 دوره  در  و   2۶.۷۷   با  برابر   ابتدایي   دوره  در  ایران   در  ميالدی   2015  سال  در   معلم  به  آموز   دانش   نسبت  كه  دهد  مي

  به   آموز  دانش  نسبت  یعني  آموزی  دانش  نشانگر  نخستين  با  رابطه  در(.  UNESCO, 2015)  باشد  مي  نفر  1۷  متوسطه

 Ministry) است  بوده سنگاپور  در معلم  یک ازای به آموز دانش 14  ،2015 سال در آموز دانش  تعداد ميانگين  ، معلم

of Education 2016 . ) 

 دبستاني پيش دوره پذیرش درصد

  رسيده   1393  سال   در  درصد   52  به  1392  سال   در  درصد  2/38  از  دبستاني  پيش  دوره  تحصيلي  پوشش  درصد

  228  و  ميليون13  تاكنون  كرد  اعالم  موجود  آمار  جدیدترین  ارائه  با(    139۶)    چهاربند(.    1394  ،  ور  دیمه)    است

  دبستاني  پيش   دوره  نوآموز  282  و   هزار  29۷  تعداد   این  از   كه   اند شده  نام   ثبت  سناد   سامانه  در  آموز   دانش   14۷  و  هزار 

  كرده  اعالم    درصد  4۷.0۶   با  برابر   را   پوشش  تحت  ایراني  كودكان  پذیرش  درصد   یونسکو  2015  سال   آمار.  هستند

  سال   دو  به   مربوط  آمار  ولي   ندارد  وجود  اخير   دهه  یک  برای   سازمان  این  توسط   دقيقي  آمار  اگرچه  چنين  هم.    است 

  است  دبستاني  پيش  دوره  در  ایراني  كودكان  نام  ثبت  صعودی  روند  مبين(  38.12)    2014  و(  3۶.12)    2013

(UNESCO, 2015  .)به   200۷  سال  در   سنگاپور  در  دبستاني  پيش   دوره  در  نام   ثبت  نرخ  پژوهشي  گزارش  یک   طبق  

 ,Ting)  است  نشده  منتشر  خصوص   این  در  دولت  سوی  از  رسمي  آمار  هيچ  كه  حالي  در  رسيد  درصد 95  از  بيش

2007 .) 

  واقعي و ظاهری  تحصيلي پوشش درصد

  جمعيت  كل  به  را  تحصيلي  دوره  یـک  آمـوزان  دانـش  تعـداد  نـسبت   كه   است   نشانگری  تحصيلي   ظاهری  پوشش

  یـک  آمـوزان  دانـش  تعـداد  نـسبت  بيانگر  تحصيل  واقعي  پوشش  ولي  ؛  دهـد  مـي  نشان  دوره  همان  التعليم  لزم

.  دهد  مي  نمایش  را  دوره  همـان  التعلـيم  لزم  جمعيـت  كـل  به  ،  هستند  دوره  آن  خاص  سنين  در  كه  تحصيلي  دوره

.  نمود  درصداعالم  95  را  ظاهری   تحصيلي  پوشش  و  درصد  88.5  ایران  در  را   واقعي  تحصيلي  پوشش(    1392)    محبي

  ۷۶  را  واقعي  پوشش   نرخ  و  درصد  9۷  را  تحصيلي   ظاهری  پوشش   نرخ  خود  گزارش   در(  1393)  بطحایي  همچنين،

  ميالدی   2015  سال   در  و  ایران  در  كه  دهد  مي  نشان  المللي  بين  منابع  توسط  منتشره  اطالعات .  كرد  اعالم   درصد

  108.9  كل  در  و  پسران  برای  درصد  10۶.3  و  دختران  برای  درصد  111.۶   ابتدایي  دوره  ظاهری  تحصيلي  پوشش

  وجود  جنسيت  تفکيک  به  آماری   اگرچه  ،  است  شده  گزارش  درصد  99.2  واقعي  پوشش  درصد .  است  بوده  درصد

  پوشش   ميالدی  201۶  سال  در  و  سنگاپور  در  كه   دهد  مي  نشان  المللي   بين  منابع   توسط  منتشره  اطالعات.  ندارد
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 UNESCO)  است  شده  گزارش  درصد   99.94  واقعي  پوشش  ودرصد100.۷۷   ابتدایي   دوره  ظاهری   تحصيلي

Institute of Statistics, 2016. ) 

 آموزان  دانش كل به ای  حرفه فني آموزان دانش نسبت

  وحرفه   وفني  ودانش  كار  شاخه  آموزان  دانش  نسبت  یعني  آموزی  دانش  نشانگر  آخرین  خصوص  در  رسمي  آمار

  كاردانش   و  ای  حرفه  و  فني   آموزان  دانش  مجموع  1394  سال   در  كه  است  آن  مبين  ایران  در  آموزان  دانش  كل  به  ای

  تا   تعداد  این   است  قرار   كه   حالي  در  ،  بود  درصد  3۷  تا  3۶  حدود  نظری  متوسطه  دوم  دوره  آموزان  دانش  كل  از  كشور

  فني  های  رشته  آموزان  دانش  نام  ثبت   نرخ( .  1395  ،  مقدم  حسيني)  برسد  درصد  48.2۶  به  توسعه  ششم  برنامه  پایان

  است  شده  یونسکومنتشر  توسط   كه  بوده  درصد  22.۷1  ایران  در  2015  سال   در  آموزان  دانش  كل  به  ای  حرفه   و

(UNESCO, 2015  .)مبين  سنگاپور  در  آموزان  دانش  كل  به  ای  وحرفه  وفني  دانش  و  كار  شاخه  آموزان  دانش  نسبت  

  اشتغال   تحصيل   به   ای  حرفه  و   فني  های  رشته   در  آموزان  دانش  درصد   40  درمجموع   2012  سال   در  كه   است   آن

 ( .  Tucker, 2012) داشتند 

 آموزان دانش كل به دولتي غير مدارس  آموزان دانش نسبت

  بر   بالغ  كه  دهد  مي  نشان  رسمي  آمار   ،  آموزان  دانش  كل   به  دولتي  غير  مدارس  آموزان  دانش  نسبت  خصوص  در

  دولت   كار   آغاز   با   واقع  در.كنندمي  تحصيل  غيردولتي  مدرسه   84۷  و  هزار   11  در  آموزدانش  هزار  3۷۷  و  ميليونیک

  چنين  هم.  است  رسيده  درصد   11.۶  به  و  داشته  افزایش  درصد  3.5  غيردولتي  مدارس  آموزان  دانش  تعداد  روحاني،

  بانک  گزارش   اساس  بر(.    1394  ،  گـُرد)  هستند  تحصيل  حال  در  غيردولتي  مدرسه  11848  در   آموز  دانش   تعداد  این

  اند  كرده  نام  ثبت  خصوصي  مدارس  در  آموزان   دانش   درصد   13.55  ميالدی،  2015  سال  در   و  ایران  در  جهاني 

(World Bank, 2015  .)آموزان  دانش  از  درصد  ۷.۶  فقط  2009  سال   در  جهاني  بانک  موجود  آمار  آخرین  اساس  بر 

  متوسطه   دوره  در( .  World Bank , 2009a)  اند  بوده  تحصيل  مشغول   سنگاپور  خصوصي  مدارس  در  ابتدائي   دوره

 World)  اند  كرده  نام  ثبت   مدارس  این   در  درصد   ۶.98  كل   در  و  دولتي  غير  مدارس  در  آموزان  دانش  درصد  ۶.3۶

Bank , 2009b .)معتبر آمار  آخرین  اساس  بر سنگاپور   و ایران  آموزی دانش نشانگرهای  به مربوط آمار  زیر  جدول  در  

 . است شده گزارش شده ارائه

 سنگاپور  و ایران  آموزی دانش  نشانگرهای .  1جدول

 سنگاپور  ایران  

 سال مقدار سال مقدار

 2015 14 2015 22 نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایي( 

 200۷ 95 2015 4۷ درصد پذیرش دوره پيش دبستاني 

 201۶ 100.8 2015 108.9 درصد پوشش تحصيلي ظاهری  

 201۶ 99.9 2015 99.2 درصد پوشش تحصيلي واقعي 

 2009 ۶.9 2015 13.5 دانش آموزان مدارس غير دولتي به كل دانش آموزان نسبت 

 2012 40 2015 22.۷ نسبت دانش آموزان فني وحرفه ای به كل دانش آموزان 
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 .شود  مي معلمان  كل به علمي شرایط  واجد معلمان  نسبت نشانگر شامل   انساني منابع های نشانگر 

 معلمان  كل به علمي  شرایط واجد معلمان نسبت

 دوره  در  كه   دهد   مي  نشان  ایران  رسمي  آمار   بگيریم  نظر  در   تحصيلي  مدارج  را  علمي   شرایط  وجود  مالک  اگر

  نفر  ۷0031  و  دیپلم  فوق  نفر  1۶252۷   ليسانس،  فوق  نفر   1۶48۶  ،  دكتری  مدرک  دارای  معلمان  از  نفر  ۷۶  ابتدایي،

  دكتری،   مدرک  دارای  معلم  192  اول   متوسطه  دوره   در.   است  15.3  آنها  تحصيالت  هایسال   ميانگين  كه  هستند  دیپلم

  تحصيالت  سنوات  ميانگين  و  هستند  دیپلم  مدرک  439 و  دیپلم  فوق  18935  ليسانس،  1014۷1  ليسانس،  فوق  1922۷

  ليسانس،  91۶83  ليسانس،  فوق  4۶411  ،  دكتری  مدرک  معلم  9۷8  دوم  متوسطه   دوره  در.  است  سال   1۶  دوره  این

  این  عليرغم  وجود  این  با.  است  1۶.۶  آنها  تحصيلي  سنوات  ميانگين  كه   دارند  دیپلم  مدرک  ۷08  و  دیپلم  فوق  ۶419

  درصد   ۶0  از  بيش  كه  است   آن  مبين  كشور  برخوردار  نسبتا  های  استان  از  ازیکي  موجود  گزارش  ،  آرماني  تصویر

 همچون شرایطي از  فارغ  مسئله این و هستند  تدریس  برای لزم علمي شرایط  فاقد استان  این در ابتدایي  مقطع معلمان

 آخرین(.  1395  وطني،)  است  تربيت  و  تعليم  مسائل  به  درست  نگرش  و  تدریس  برای  لزم  انگيزه  و  ها  مهارت  داشتن

  آمار  اساس  بر  ایران  در  ابتدایي  دوره  در  معلمان   كل   به  علمي   شرایط  واجد   معلمان   نسبت  خصوص   در  موجود  آمار

  است   كرده  اعالم  درصد  100  با  برابر   را   آنان   تعداد  كه  است  ميالدی  2015  سال  به  مربوط  ایران   در  جهاني   بانک

(World Bank, 2015  .)سال  برای   و  سنگاپور  در  را  معلمان  كل  به  علمي  شرایط  واجد  معلمان  نسبت   یونسکو  آمار  

 Global.   )ندارد  وجود  خصوص  این   در  جدیدتری   آمار  كه  حالي  در   است  نموده  اعالم  درصد  9۷.08  معادل   2008

Economy, 2018  .)سنگاپور  و  ایران  معلمان  كل  به  علمي  شرایط  واجد  معلمان  نسبت  به  مربوط  آمار  زیر  جدول   در  

 .است  شده  گزارش شده ارائه معتبر آمار آخرین اساس بر

 سنگاپور  و  ایران انسانی منابع نشانگرهای .  2جدول

 سنگاپور  ایران  انسانينشانگر منابع 

 سال مقدار سال مقدار

 2008 98.08 2015 100 نسبت معلمان واجد شرایط علمي به كل معلمان 

 وتجهیزات   فضا نشانگر 

  اطالعات   فناوری  به  مدارس   دسترسي  نوع   نشانگر   فقط  حاضر  تحقيق  در  وتجهيزات   فضا  نشانگرهای   بين  از

  دانش   دسترسي  ميزان  و  كامپيوتر  دستگاه  یک  هر  برابر  در  آموز  دانش  تعداد  فرعي  نشانگر   دو  برحسب  وارتباطات

 . گيرد مي  قرار بررسي  مورد  اینترنت به آموزان

 وارتباطات  اطالعات فناوری  به مدارس  دسترسي نوع

  كشور   مدارس  در  رایانه   مصرف  سرانه   و  هستند  مجهز   كامپيوتر  به  كشور  مدارس  درصد50  اكنون  هم  آمار  طبق

  است   كامپيوتر یک آموزدانش 18  هر ازای  به كشورها سایر در سرانه این.  است  آموزدانش 48  هر ازای به دستگاه یک

  2014  سال   تا  كامپيوتر  دستگاه  یک   هر  ازای  به  آموز  دانش  تعداد  كه   دهد  مي  نشان  یونسکو  آمار(.  138۷  عبداللهي،)  

) است  بوده  33   ایران   در  .UNESCO Institute for Statistics, 2016  .)تعداد  خصوص  در  دقيقي  آمار  اگرچه  

  دانش   درصد  100  كه   است  آن  مبين   موجود  اطالعات  ولي   ندارد  وجود  سنگاپور  مدارس  در  موجود  كامپيوترهای

  نوع   به  مربوط   آمار  زیر  جدول   در(.  Bashar & Khan , 2007)    دارند   دسترسي  پرسرعت  اینترنت  به  آساني   به  آموزان
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  شده   گزارش  شده  ارائه  معتبر   آمار  آخرین  اساس  بر  سنگاپور  و  ایران  وارتباطات  اطالعات  فناوری  به  مدارس  دسترسي

 . است

 سنگاپور و  ایران وارتباطات اطالعات فناوری به  مدارس دسترسی نوع نشانگرهای .  3جدول

 سنگاپور  ایران  نشانگر فضا و تجهيزات 

 سال مقدار سال مقدار

 - فقدان اطالعات  201۶ 33 كامپيوتر  1دانش آموز در برابر هر تعداد 

 2015 100 201۶ 82 دسترسي دانش آموز به اینترنت 

 مالي  های نشانگر 

  مزایای  ميانگين  به  معلمان   ماهانه  حقوق  نسبت  آموزی،   دانش  سرانه  نشانگر  چهار   دربردارنده  نشانگر  این

  ناخالص   توليد  از   وپرورش  آموزش   هزینه  سهم  عموميو  بودجه  از  وپرورش   آموزش   بودجه  سهم  دولت،  سایركاركنان

 . باشد مي داخلي

 آموزی  دانش سرانه

  پرداخت  برای  و  آموز  دانش  هر  ازای  به  كه  است   پرورش   و  آموزش  كلي  بودجه  در  مبلغي  آموزی،  دانش  سرانه

  گوناگونِ  مراسمِ  همچنين  و  آب،برق،گاز،تلفن  های  ،فيش  بهداشتي   تعميرات،امور   همچون  مدرسه  جاری  های  هزینه

  و  آموزش  وزارت  متوسطه  معاونت  گفته  اساس   بر.   شود  واگذار  مدرسه  به  باید...    و  مدرسه  در  رسمي  و  آیيني

  11  به  عدد  این  و  شده  گرفته   نظر  در  تومان  هزار300  و  ميليون  3  آموز  دانش  هر  برای  آموزشي   سرانه  بودجه  پرورش،

.    1395  ،  زرافشان)    دارد  تعلق   دولتي  مدارس  آموز  دانش   ميليون   برابری   اساس  بر  یونسکو  توسط   منتشره  آمار( 

 در  سرانه  این  كه  دهد  مي  نشان  ایران  در  200۷  –  2015  زماني  بازه  در  را  آموزی  دانش  سرانه(  PPP)   خرید  قدرت

  دلر   3388  از   خرید  قدرت  برابری  برحسب  آموزی  دانش  سرانه.   است  كرده  طي  را  نزولي  روندی  اخير  دهه  یک   طي

  نشان  دولت  توسط  منتشره  آمار(.  UNESCO, 2015)  است  یافته  كاهش  2015  سال   در  دلر  2429  به  200۷  سال   در

 (.   Data, 2018) است بوده دلر 122۶5  معادل  ميالدی 2015  سال  در سنگاپور در آموزی  دانش سرانه كه  دهد مي

 دولت سایركاركنان مزایای  ميانگين  به معلمان ماهانه حقوق نسبت

  طبق  البته( .    1393  بطحایي، )  است   تومان  هزار  500  و  ميليون  یک   حدود  پرورش  و  آموزش  در  حقوق   ميانگين 

 تومان  هزار  200  و  ميليون  یک  1392  سال   در  كه  معلمان  حقوق  ميانگين  جمهور  رئيس  مجلس  امور  معاون  گزارش

  اميری )  دهد  مي  نشان  را  توجهي  قابل  رشد  كه   است  رسيده   تومان  هزار   450  و  ميليون  دو  به  139۶  سال   در  بود

  دو   ميانگين  طور  به  139۷  سال   در  معلمان  حقوق  پرورش،  و  آموزش  وزیر  مشاور  مجاوری،  منصور  گفته  ه(.  139۶،

  تومان  هزار  200  و  ميليون  31  حدود  در  دستمزدی  سالنه  ایراني   معلمان  بنابراین.  است  تومان  هزار  ۶00  و  ميليون

  و  حقوق.  است  ماه  در  دلر   200  حدود  آنها  دلری   دستمزد  گفت  توانمي  توماني  هزار  13  دلر  احتساب  با  كه  دارند

  5052  حقوق  ماهانه  وميانگين  دلر  ۶0۶28  واقتصاد  آموز  ملي  مركز  گزارش  براساس  سنگاپور   معلمان  سالنه  دستمزد

  خواهد متفاوت خدمت   سابقه برحسب معلمان  برای مبلغ این  البته ( . NCEE, 2018) باشد  مي  معلمان كليه   برای دلر

 . بود

 عمومي  بودجه از  وپرورش آموزش بودجه سهم
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  1.8  رشد  با  كه   است  ميليارد  ۶81  و  هزار  31  معادل   پرورشوآموزش  وزارت  بودجه  ،139۶  سال   بودجه  لیحه  در

   گزارش  به (.      1395  ،  جوان   خبرنگاران  باشگاه )    رسيد  كشور  مصوب  عمومي  بودجه  كل   از   درصد  9.8  به  درصدی 

(  ای  هزینه   اعتبارات  كل  از   درصد   13.3)    ریال  ميليارد  هزار  320  دریافت   با    پرورش  و   آموزش  وزارت   ،   اقتصادنيوز

  كه  حالي  در.  كنند  مي  دریافت   را  ای  هزینه  اعتبارات  سرجمع   از  ميزان  بيشترین  كه  دارد  قرار  هایي  دستگاه  صدر  در

  است  یافته  اختصاص  پرورش  و  آموزش  به  عمومي  بودجه  از  درصد  10  حدود  دهد  مي  نشان  الشاره  فوق  اطالعات

  18.5۷  ،2015  سال   در  عمومي   بودجه  از  ایران  پرورش  و  آموزش  بودجه  سهم  برای  یونسکو  توسط  منتشره  آمار

 بودجه   كل  از  درصد   12.۶۶  كشور  این  در  201۶  سال   در  كه  دهد  مي  نشان  موجود  آمار   آخرین.  است  بوده   درصد

 ( .  Statista , 2016) است یافته اختصاص  آموزش امر به عمومي

 داخلي  ناخالص  توليد از  وپرورش  آموزش هزینه سهم

  از   نيز   وپرورش   آموزش  هزینه  سهم  یونسکو   آمار   به  بنا   كه   گردد  مي  آشکار  قبل  نشانگر   های   داده  به  عنایت   با

  روندی   با  200۷  سال   در  درصد  4.۷4  از  آن  ميزان  كه  نحوی  به  است  داشته  كاهش  ایران   در  داخلي  ناخالص  توليد

  مي  نشان  جهاني  بانک   موجود   آمار  آخرین(.  UNESCO, 2015)  است  رسيده   درصد  2.93  به  2015  سال   در  نزولي

  است   یافته  اختصاص  آموزش   امر  به  داخلي   ناخالص  توليد  از   درصد  2.91  سنگاپور  در  2013  سال   در  كه  دهد

(Trading Economics, 2013  .)آخرین  اساس  بر  سنگاپور  و  ایران  مالي  نشانگرهای  به  مربوط  آمار  زیر  جدول   در 

 .است شده  گزارش شده  ارائه  معتبر آمار

 سنگاپور و ایران مالی نشانگرهای .  4جدول

 سنگاپور  ایران  نشانگر مالي 

 سال مقدار سال مقدار

 2015 دلر  122۶5 2018 دلر 2429 دانش آموزی سرانه 

 2018 دلر 5052 201۷ دلر ۷3۷ ميانگين حقوق ماهانه كاركنان آموزش و پرورش   

 2012 12.۶۶ 2015 18.5 سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومي

 2013 2.91 2015 2.93 سهم هزینه آموزش وپرورش از توليد ناخالص داخلي 

 دادی  برون نشانگرهای 

  تکرار   نرخ  ،   آموزان  دانش  التحصيلي  فارغ  نرخ  ،   آموزان  دانش  ارتقاء  نرخ  نشانگر  پنج  دربردارنده  نشانگر  این

 گردد مي   سني های گروه باسوادی نرخ و  آموزان دانش تحصيل  ترک نرخ ،  آموزان دانش های پایه

 آموزان  دانش ارتقاء  نرخ

  9۷.2  كل   در  و   درصد  9۶.۷9  و  9۷.24  ترتيب  به  ایران   در  ابتدایي  دوره  دختر  و  پسر  آموزان  دانش   ارتقاء  نرخ

  دختر  و  پسر   آموزان  دانش  ارتقاء  نرخ   موجود   آمار   آخرین(.  UNESCO, 2011)  است  بوده  2011  سال  در   درصد

  كرده  اعالم  2008  سال   برای  درصد  90.83  كل  در  و  درصد  93.88  و  8۷.99  ترتيب  به   سنگاپور  در  را  ابتدایي  دوره

 ( . UNESCO Institute of Statistics, 2018) است

 آموزان دانش التحصيلي  فارغ نرخ
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  این  دختران  برای.  است  شده  گزارش  2015  سال   در  درصد101.۷۷   ایران  در  آموزان  دانش  التحصيلي  فارغ  نرخ

  فارغ  نرخ  مورد  در  اطالعاتي( .  UNESCO, 2015)  باشد  مي  درصد  102  پسران  برای  و  درصد  101.53  معادل   نرخ

 .باشد نمي دسترس در سنگاپور در آموزان دانش التحصيلي

   آموزان دانش  پایه  تکرار نرخ

 دختران  برای.  است  شده  گزارش  2015  سال   در  درصد  1.35  ایران  در  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  پایه  تکرار  نرخ

 آموزان  دانش  پایه  تکرار  نرخ(.  UNESCO, 2015)  باشد  مي  درصد  1.58  پسران  برای  و  درصد  1.1  معادل   نرخ  این

  پسران  برای   و  درصد  0.1۶  معادل   نرخ   این   دختران  برای .  است  شده   گزارش  201۶  سال  در  درصد   0.1۶  ابتدایي  دوره

 (.  UNESCO Institute of Statistics, 2018) باشد مي  درصد 0.1۷

 آموزان  دانش تحصيل  ترک نرخ

  12.5)    2002  سال   از  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  تحصيل  ترک  نرخ  اگرچه  جهاني  بانک  های  داده  اساس  بر

 نرخ (.  Knoema, 2011)   است  رسيده  درصد  3.8  به  2011  سال   در  اما   است   داشته   نزولي   روندی   ایران  در (  درصد

  سال   در   1.32  از   كه   نحوی  به   است  داشته   ثابت  تقریبا  روندی  سنگاپور  در  ابتدایي   دوره  آموزان  دانش  تحصيل  ترک

 (.    Knoema, 2015a) است رسيده 2015  سال در درصد 1.30 به  2012

 سني  های گروه باسوادی نرخ

  تا   1390  سال   فاصله  در  سواد  شاخص  رشد  نرخ  نسبت  كشور  1395  سال   سرشماری  رسمي  نتایج  به  توجه  با

  10-49  سني  گروه  در  سواد  نرخ  چنين  هم.  است  بوده  1390   تا  1385  سالهای  در  مشابه  مدت  برابر  14  حدود  ،1395

  و  زنان  در  را  سواد  نرخ  جهاني   بانک(.    1395  ،  باقرزاده)  است   یافته   ارتقا   94.۷  به  1395  سال   سرشماری  در  ساله 

  درصد  8۷.1۷  كل  در  و  درصد   91.14  و  83.18  با   برابر  ترتيب   به  2015  سال   برای  و  ایران  در  بالتر  و  ساله  15   مردان

  سنگاپور  در  بالتر  و  ساله  15   مردان  و  زنان  در  سواد  نرخ  موجود  آمار  اساس  بر(.    World Bank, 2015)  نمود  اعالم

  نشانگرهای  به   مربوط  آمار   زیر  جدول   در(.   Knoema, 2015b)  است  بوده  درصد  9۶.8  با  برابر  2015  سال   برای  و

 .است شده گزارش شده ارائه معتبر  آمار آخرین اساس   بر سنگاپور و ایران  بروندادی

 سنگاپور و ایران مالی نشانگرهای .  5جدول
 سنگاپور  ایران  نشانگر بروندادی 

 سال مقدار سال مقدار

 2008 90.83 2011 9۷.2 نرخ ارتقاء دانش آموزان 

 - فقدان اطالعات  2015 101.۷ نرخ فارغ التحصيلي دانش آموزان دوره ابتدایي 

 201۶ 0.1۶ 2015 1.35 تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایي نرخ 

 2015 1.30 2011 3.8 نرخ ترک تحصيل دانش آموزان دوره ابتدایي

 2015 9۶.8 2015 8۷.1 سال به بال (  15نرخ باسوادی گروه های سني ) 

 

 كيفي  نشانگرهای 
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  دانش   عملکرد  ،(    انساني   توسعه  رتبه  و   انساني  توسعه  ارزش)      انساني  توسعه  كلي   شاخص  چهار  بردارنده  در

 . است  مدارس  مدیر انتخاب شيوه و  المللي بين های آزمون در آموزان

 انساني  توسعه كلي شاخص

  بين  در  ۶9  رتبه  با  0.۷۷4  با  برابر  201۶  سال   در  ایران  انساني  توسعه  نرخ  ،  متحد  ملل   سازمان  های  داده  اساس  بر

 دلر،  1۶395  ملي  ناخالص  درآمد  ،  ماه  ۶  و  سال   ۷5  معادل  تولد  بدو  در  زندگي  به  اميد   نرخ  .باشد  مي  كشور  188

(. UNDP, 2016)  باشد  مي  جمعيت  درصد  44.1  اینترنت  از  كنندگان  استفاده  نرخ  و  درصد   39.9  شاغل  جمعيت  نرخ

 بين   در  5  رتبه  با  0.925  با  برابر  201۶  سال   در  سنگاپور  انساني  توسعه  نرخ  متحد،  ملل  سازمان  های  داده  اساس  بر

 (. UNDP, 2016) باشد مي  كشور 188

   ایران در آموزشي نشانگرهای  بندی اولویت

 .است آمده زیر جدول  در ایران در  آموزشي نشانگرهای بندی اولویت  برای فریدمن  آزمون نتيجه

 ایران  در آموزشی   نشانگرهای  فریدمن آزمون .  6جدول

 

 ایران  در آموزشي نشانگرهای

 رتبه  ميانگين رتبه  نشانگر خرده نشانگر

 22 6.84 كيفي  عملکرد دانش آموزان در آزمون های بين المللي

 21 7.09 مالي  سرانه دانش آموزی 

 20 7.53 مالي  ميانگين حقوق ماهانه كاركنان آموزش و پرورش 

 19 8.35 وتجهيزات نشانگرهای فضا   كامپيوتر  1تعداد دانش آموز در برابر هر 

 18 8.47 كيفي  شيوه انتخاب مدیر 

 17 8.48 كيفي  كشور  188رتبه شاخص كلي توسعه انساني در بين 

 16 8.96 دانش آموزی  نسبت دانش آموزان مدارس غير دولتي به كل دانش آموزان 

 15 9.15 نشانگرهای فضا وتجهيزات  دسترسي دانش آموز به اینترنت 

 14 9.47 مالي  آموزش وپرورش از از توليد ناخالص داخلي سهم هزینه 

 13 9.56 دانش آموزی  نسبت دانش آموزان فني وحرفه ای به كل دانش آموزان 

 12 9.66 كيفي  ارزش شاخص كلي توسعه انساني

 11 11.14 دانش آموزی  نسبت دانش آموز به معلم ) ابتدایي( 

 10 11.35 مالي  عموميسهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه 

 9 11.51 نشانگرهای منابع انساني نسبت معلمان واجد شرایط علمي به كل معلمان 

 8 11.68 دانش آموزی  درصد پذیرش دوره پيش دبستاني 

 7 11.79 بروندادی  نرخ ارتقاء دانش آموزان 

 6 15.56 دانش آموزی  درصد پوشش تحصيلي ,واقعي 

 5 16.75 بروندادی  آموزان دوره ابتدایينرخ ترک تحصيل دانش  

 4 16.77 دانش آموزی  درصد پوشش تحصيلي ظاهری 

 3 17.21 بروندادی  سال به بال (  15نرخ باسوادی گروه های سني ) 

 2 17.56 بروندادی  نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایي 

 1 18.10 بروندادی  نرخ فارغ التحصيلي دانش آموزان دوره ابتدایي 
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  التحصيلي   فارغ  نرخ  رتبه   ميانگين  آموزشي  كارشناسان  نظر  از  كه  شود  مي  مشاهده  فریدمن   آزمون  نتایج  به  توجه  با

  های   گروه  باسوادی  نرخ  آن  از  پس  و  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  های  پایه  تکرار  نرخ   ابتدایي،  دوره  آموزان  دانش

  آنها  وضعيت  و  بوده  بيشتر  ایران   در  نشانگر  سایر  نسبت   است  بروندادی  نشانگرهای  جزء  كه(    بال   به  سال   15)    سني

   بوده  كيفي  های  نشانگر  جزء   كه  المللي  بين  های  آزمون  در  آموزان  دانش  عملکرد  وضعيت.  است  بوده  بهتر  ایران  در

 . است داشته را آخر رتبه ایران در

   سنگاپور در آموزشي نشانگرهای  خرده بندی اولویت

 . است آمده زیر جدول در سنگاپور در  آموزشي نشانگرهای بندی اولویت  برای فریدمن  آزمون نتيجه

 سنگاپور  در  آموزشی نشانگرهای  فریدمن  آزمون. 7 جدول

  دانش   عملکرد  رتبه   ميانگين   آموزشي   كارشناسان   نظر  از  كه   شود  مي  مشاهده  فریدمن  آزمون  نتایج  به  توجه   با

  آموزشي   نشانگر  سایر  نسبت  است  كيفي   نشانگرهای  جزء  كه   مدیر   انتخاب  شيوه  و  المللي  بين  های  آزمون   در  آموزان

  نشانگر جزء كه  آموزان دانش  ارتقاء  نرخ  وضعيت. است  بوده بهتر سنگاپور  در آنها وضعيت و بوده بيشتر سنگاپور در

 .  است داشته را  آخر رتبه سنگاپور در بوده بروندادی های

 سنگاپور  در آموزشي نشانگرهای

ميانگين   نشانگر خرده نشانگر

 رتبه 

 رتبه 

 22 8.59 بروندادی  نرخ ارتقاء دانش آموزان 

 21 8.92 مالي  سهم هزینه آموزش وپرورش از از توليد ناخالص داخلي 

 20 9.64 دانش آموزی  درصد پوشش تحصيلي ظاهری 

 19 9.98 بروندادی  نرخ تکرار پایه های دانش آموزان دوره ابتدایي 

 18 10.05 دانش آموزی  درصد پذیرش دوره پيش دبستاني 

 17 10.19 دانش آموزی  ابتدایي( نسبت دانش آموز به معلم )  

 16 10.42 دانش آموزی  نسبت دانش آموزان فني وحرفه ای به كل دانش آموزان 

 15 10.59 نشانگرهای منابع انساني نسبت معلمان واجد شرایط علمي به كل معلمان 

 14 10.72 بروندادی  نرخ ترک تحصيل دانش آموزان دوره ابتدایي

 13 10.73 دانش آموزی  ,واقعي درصد پوشش تحصيلي 

 12 10.75 مالي  سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومي

 11 11.52 كيفي  ارزش شاخص كلي توسعه انساني

 10 11.62 دانش آموزی  نسبت دانش آموزان مدارس غير دولتي به كل دانش آموزان 

 9 11.70 بروندادی  سال به بال (  15نرخ باسوادی گروه های سني ) 

 8 12.15 مالي  سرانه دانش آموزی 

 7 12.48 مالي  ميانگين حقوق ماهانه كاركنان آموزش و پرورش 

 6 12.57 نشانگرهای فضا وتجهيزات  كامپيوتر  1تعداد دانش آموز در برابر هر 

 5 13.37 بروندادی  نرخ فارغ التحصيلي دانش آموزان دوره ابتدایي 

 4 13.41 كيفي  كشور  188انساني در بين رتبه شاخص كلي توسعه 

 3 14.05 نشانگرهای فضا وتجهيزات  دسترسي دانش آموز به اینترنت 

 2 14.18 كيفي  شيوه انتخاب مدیر 

 1 15.35 كيفي  عملکرد دانش آموزان در آزمون های بين المللي
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   گیری  نتیجه

  سطحي   یادگيری  جای  به  و  است  محدود  بسيار  ابتدایي  دوره  در  دروس  تعداد  سنگاپور،  آموزشي   نظام  در

  تا  اول   سال   از  ابتدایي،  دورة .  شودمي  تأكيد  علمي  مفاهيم  توسعه  و  بسط  و  عميق  فهم  و  تسط  بر  متعدد،  موضوعات

  اند   موظف  پایه  دورة  در  آموزان  دانش  همه.  ميگذرانند  ای  پایه  مرحلة  عنوان  به  را  سال   چهار  آموزان  دانش  ششم،

 از   دیگر  برخي  همچنين.  باشند  داشته  را  ریاضيات  و  تجربي  علوم  مادری،  زبان  انگليسي،  زبان  مشترک  های  برنامه

  به  فيزیکي  علوم  آموزش  و  اجتماعي  مطالعات  بهداشت،  آموزش  سفالگری،  هنر  موسيقي،  مثل  درسي  های  موضوع

  التحصيلي   فارغ  امتحان  عنوان  با  نهایي  امتحان  آموزان  دانش  از  ششم،  سال   پایان  در.  ميشود  داده  آموزش  آموزان  دانش

 دارند،  خاصي  درسهای  در   كه  استعدادی  و  كنند مي  كسب  كه   نمرهای   به  توجه   با  آنها .  ميشود  گرفته  ابتدایي   مدرسة  از

  به   آن  زمان  و  است  سال   پنج  تا  چهار  حدود  متوسطه  دورة .  كنند  انتخاب  را  نظر  مورد  متوسطة  دورة  دروس  ميتوانند

 ورودی  امتحان  برای  را  آنان  كه  ميگردد  ارائه  دانشآموزان  تمام  برای  خاصي  دروس.  دارد  بستگي  آموز  دانش  استعداد

  سال  وارد  بگذرانند،  خوبي  به  را  امتحان  این  كه  كساني.  كندمي  آماده  ميشود،  برگزار  سال   چهار  پایان  در  كه  دانشگاه،

  های  آموزشکده  در  سال   دو  مدت   به  ميتوانند   آموزان  دانش  متوسطه،  مقطع  پایاني  امتحانات  اتمام   با.  ميشوند  پنجم

  از  درصد  ۷.۶.  شوند  وارد  متمركز  مؤسسات  در  دانشگاهي  پيش  سالة  سه  دورة  به  یا   دهند  تحصيل  ادامه   مقدماتي

  درصد  ۶.98  كل  در  و  دولتي  غير  مدارس  در  آموزان  دانش  درصد  ۶.3۶  متوسطه  دوره  در   و  ابتدائي  دوره  آموزان  دانش

  15   مردان  و  زنان  در  سواد  نرخ  موجود  آمار  اساس  بر( .  World Bank , 2009b)  اند  كرده  نام  ثبت  مدارس  این  در

  تحصيل   ترک   نرخ(.   Knoema, 2015b)  است  بوده  درصد  9۶.8  با  برابر   2015  سال  برای  و  سنگاپور  در  بالتر   و   ساله

  1.30  به   2012  سال   در  1.32  از  كه  نحوی  به   است  داشته  ثابت  تقریبا  روندی  سنگاپور  در  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش

  در  درصد  0.1۶  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  پایه  تکرار  نرخ ( .    Knoema, 2015a)  است  رسيده  2015  سال   در  درصد

  باشد   مي  درصد  0.1۷  پسران   برای  و  درصد   0.1۶  معادل   نرخ  این  دختران  برای.  است   شده  گزارش  201۶  سال 

(UNESCO Institute of Statistics, 2018  . )در   سنگاپور  در  آموزان  دانش   التحصيلي  فارغ  نرخ  مورد  در  اطالعاتي  

 .باشد نمي  دسترس

  به  سنگاپور   پرورش   و  آموزش   در  جهاني  استاندارد   و  المللي   بين  های  شاخص   با  آموزشي   های  شاخص  مقایسه 

 دو   در  نتوانست  كشور  این  كه  آنجایي  از.است  شده  شناخته  المللي  بين  هایآزمون  برای  جهان  كشور  بهترین  عنوان

 جایگاه  خواندن و علوم ریاضيات، المللي   بين آزمون نمرات و متوسطه   و ابتدایي مقاطع آموزاندانش نام  ثبت شاخص

  مختلف،  های  آزمون  طریق  از  سنگاپور  در  معلم  جذب. كرد  كسب   بندی رتبه  این  در  را   5۷  امتياز  كند،  كسب  بهتری

 بر  عالوه. برخوردارند  تدریس  برای  لزم  مهارت  و  دانش  از  معلمان  بطوریکه  ميشود  سنجيده  مرحله،  چندین  طي

.  است  شده  نظرگرفته   در  راهنمایي   و  ابتدایي   دوره  دو  تفکيک  به  نيز   ليسانس   فوق  مدرک  برنامه  ليسانس،  مدرک   برنامه 

  درصد  9۷.1  معادل   2008  سال   برای  و  سنگاپور  در  را  معلمان  كل  به  علمي  شرایط  واجد  معلمان  نسبت   یونسکو   آمار

  و   آموزش  سهم  حاضر  حال  ،در  شود  مي   اداره  پرورش  و  آموزش   وزارت  توسط  سيستم  این.   است  نموده  اعالم

  كه  حاليست  در  این  و  است   درصد  8.9  حدود  یعني  درصد  10  از  كمتر  كشور،  در  عمومي  بودجه  از   پرورش  پرورش

  هزینه سهم  یونسکو آمار به  بنا كه  گردد مي  آشکار  قبل  نشانگر های  داده به عنایت   با است درصد 14  عدد این  دنيا در
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  در  درصد  4.۷4  از  آن  ميزان  كه  نحوی  به  است  داشته  كاهش   ایران  در  داخلي  ناخالص  توليد  از  نيز  وپرورش  آموزش

..  UNESCO, 2015)  است  رسيده  درصد  2.93  به  2015  سال   در  نزولي  روندی  با  200۷  سال    در   معلمان  حقوق( 

  31  حدود  در  دستمزدی  سالنه  ایراني  معلمان  بنابراین.  است   تومان  هزار  ۶00  و  ميليون  دو  ميانگين  طور  به  139۷  سال 

  200  حدود  آنها   دلری   دستمزد  گفت  توانمي  توماني   هزار   13  دلر   احتساب   با  كه   دارند  تومان   هزار   200  و  ميليون

  نظام   هایسياست.    است  «فناورانه  -علمي  سواد»  به  رسيدن   ایران  در  علوم   آموزش   از  هدف .  است  ماه  در  دلر

 زندگي)  طيبه  حيات  به  رسيدن   جهت  در  اسالمي   تربيت  و  تعليم  فلسفه  بر  مبتني  پرورش  و  آموزش  نظام  آموزشي

 دانش،  بينش،  های  حوزه  در  كيفي  ارتقاء و فطری   استعدادهای شکوفایي  و رشد  و( اسالمي مطلوب   اجتماعي و فردی 

  به   كشور  مدارس  درصد50  اكنون  هم  آمار  طبق  است  آموزان  دانش  جسمي  و  روحي  سالمت  و  تربيت  مهارت،

 . است آموزدانش 48  هر ازای به دستگاه یک كشور  مدارس در رایانه مصرف   سرانه  و هستند مجهز  كامپيوتر

  توسط  نيز  ابتدایي  ششم  پایه  درسي  جدول  و  مواد  مسير،  این  در  و  شد  اجرایي  91  سال   مهرماه  از  آموزشي  نظام

 شروع  سالگي  هفت  از  معمول   طور  به  كه  ،  ابتدایي  آموزش.  است  رسيده  تصویب  به  پرورش  و  آموزش  عالي  شورای

.  است(  ابتدایي  ۶  تا  5)  ساله  دو  گيری   جهت  مرحله   یک  و(  ابتدایي  4  تا   1)  ساله   چهار  پایه   مرحله  یک  ،  شود  مي

 دوره  به  مستقيم  ششم  كالس  از  بعد.  است  اجباری  2003  سال   از  اجباری  آموزش  قانون   براساس  ابتدایي  آموزش

 دوره  از  بعد  كالجي  ایران  در  و  كنند  مي   رشته  انتخاب  دهم  سال   در   استعدادهایشان  اساس  بر  و  روند   مي  متوسطه

  و  متوسطه  دوره  اتمام  از  بعد  آموزان  دانش.ندارد  وجود  دانشگاه  به  رفتن  برای   آموزان  دانش  سازی  آماده  برای  متوسطه

  هزار   3۷۷  و  ميليونیک  بر  بالغ  كه  دهد  مي  نشان  رسمي  آمار..  شوند  مي  دانشگاه  وارد  كنکور  آزمون  در  قبولي  با

  درصد   3.5  غيردولتي  مدارس  آموزان  دانش   تعداد.  كنندمي  تحصيل  غيردولتي  مدرسه  84۷  و  هزار   11  در  آموز دانش

  حال   در  غيردولتي  مدرسه  11848  در  آموز  دانش  تعداد  این  چنين  هم.  است  رسيده  درصد  11.۶  به  و  داشته  افزایش

 در  و  درصد  9۶.۷9  و  9۷.24  ترتيب  به  ایران  در  ابتدایي  دوره  دختر  و  پسر  آموزان  دانش  ارتقاء  نرخ.  هستند  تحصيل

.  UNESCO, 2011)  است   بوده  2011  سال  در  درصد   9۷.2  كل    ایران   در  آموزان   دانش   التحصيلي   فارغ   نرخ( 

  102  پسران   برای  و   درصد  101.53  معادل  نرخ  این   دختران  برای .  است  شده  گزارش   2015  سال   در  درصد101.۷۷

.  UNESCO, 2015)  باشد  مي  درصد   سال   در  درصد  1.35  ایران   در  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش   پایه  تکرار  نرخ( 

 ,UNESCO)  باشد  مي   درصد   1.58 پسران برای  و  درصد   1.1 معادل نرخ این  دختران   برای .  است  شده  گزارش   2015

  12.5)    2002  سال   از  ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  تحصيل  ترک  نرخ  اگرچه   جهاني  بانک  های  داده  اساس  بر( .  2015

  با (  Knoema, 2011)  است  رسيده  درصد  3.8  به  2011  سال   در  اما   است  داشته  نزولي  روندی  ایران  در(    درصد

  ،1395  تا   1390  سال   فاصله  در  سواد  شاخص  رشد  نرخ  نسبت  كشور  1395  سال   سرشماری  رسمي  نتایج  به  توجه

  ساله  10-49  سني  گروه  در  سواد  نرخ  چنين  هم.  است  بوده  1390   تا  1385  سالهای  در   مشابه  مدت  برابر  14  حدود

   مردان   و  زنان  در  را   سواد  نرخ  جهاني  بانک (.    1395  ،  باقرزاده)  است  یافته   ارتقا   94.۷  به  1395  سال  سرشماری   در

  اعالم   درصد  8۷.1۷  كل  در  و  درصد  91.14  و  83.18  با   برابر  ترتيب  به  2015  سال   برای  و  ایران  در  بالتر  و  ساله   15

  اشاره  زیر   موارد   به  ميتوان  نيز  ایران  در  ابتدایي  آموزش  مقطع  اهداف  مهمترین   جمله  از(.    World Bank, 2015)  نمود

  خالقيتهای  و استعدادها   آموزان؛پرورش  دانش  اعتقادی و اخالقي   پيشرفت  جهت آموزشي مناسب  فضای  برقراری :كرد

  با  اجتماعي  معاشرت  برقراری  و  محاسبه  نوشتن،  خواندن،  كودكان؛آموزش  جسماني  و  بدني  قدرت  كودكان؛بهبود
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 بين   های   شاخص  با  آموزشي  های  شاخص   مقایسه.گروهي  و  فردی   بهداشت  مسائل  آموزش   اجتماع؛  اعضای  سایر 

  به  بنيادین  تحول   سند  اجرای  برای  را  خود  تالش  تمامي  فعال  ایران  پرورش  و  آموزش  در  جهاني  استاندارد  و  المللي

  نداده   رخ  آموزشي  نظام  این  در  خاصي  اتفاق  هنوز  سند  این  تصویب  از  سال   8  گذشت  با  متاسفانه  كه  است  گرفته  كار

  و  پرورش  و  آموزش  مالي  دائمي  و  فزاینده  تنگناهای   كنکور،   سد  ها،خانواده  نامناسب  انتظارات   و  توقعات  و  است

  عدم   و  جوانان  بيکاری  یادگيری،-یاددهي  هایروش  ضعف  و  كهنگي   و  محوریحافظه  آن،  از   ناشي  مضایق  و  مسائل

 در  معلم  جذب.  اندشده  برشمرده  مخرب  نيروی  پنج  این  عنوانبه  شغلي  مناسب  هایفرصت  به  آسان  دسترسي  امکان

  های  آزمون  با  همينطور  و  فرهنگيان  دانشگاه  و  سراسری  آزمون  گذراندن  طریق  از  تنها  تدریس،  حرفه  داوطلبان  ایران

  صورت   به  كه  هایي  آزمون  كه  است  ذكر  به  لزم  شوند  بکار  مشغول   مدارس  در  توانند  مي  و  پرورش  و  آموزش

 دانشگاه  در   را  هایي  دوره  باید  قبولي  از  پس   شود  مي  گرفته   معلم  نيروی  جذب   برای   كشور  كل  در  سراسرس

  آمار .  شوند  مدارس  وارد  معلم  عنوان  به  توانند  مي  مذهبي  و  سياسي  های  گزینش  با  آن  از  پس  و  بگذرانند  فرهنگيان

 . است نموده اعالم   درصد100  ایران در  را معلمان  كل به علمي شرایط  واجد معلمان  نسبت یونسکو

   منابع  

 انساني  علوم  مدرس ی  مجله  تطبيقي، پرورش و آموزش های هدف و موضوع ماهيت (،13۷0رضا) محمد ،آراني

   یادگيری و  آموزش فرایند  در پژوهش برای تازه ای  ایده كاوی، درس كتاب(، 1395رضا) محمد آراني

  در   و  یافته  توسعه  كشورهای  پرورش  آموزش  تطبيقي  بررسي(،  139۶چهره)  خوش  محمد  ،ندا  ،مقدم  ابراهيمي

   توسعه  حال 

   آمد كار پرورش و آموزش های  ویژگي بررسي(،د1395)جویني علي ،زهرا ،نشان  اردشير

 توصيفي   ارزشيابي  طرح با آشنایي(،1384)حسين ،اسدی بني

 سينا  ابن  ی مجله باستان، ایران در تربيت و تمدن اسير (، 1350)اسداهلل ،بيژن

 تربيتي   علوم و شناسي  روان مطالعات  مجله پرورش، و آموزش های كاركرد ،(139۷)محمدی  ،پور جهان

  موجه   های  راهبرد  و  ها  چالش  و  شدن  جهاني  عصر  در  پرورش  و  آموزش(،  1389)صبوری  حبيب   ،خسروشاهي

  آن با

  و   آموزیدانش  هایشاخص  اعالم +    پرورش  و  آموزش  ارزشيابي  شاخص  14۷  استخراج.  (1392)مجيد  رعنایي،

 . مهرماه  29  ، 1۷059۷  ش ، تسنيم  خبرگزاری. مالي

 آموزش  ارزشيابي  و سنجش گيری،  اندازه ،(1385) اكبر علي ،سيف

 (شرقي  جنوب آسيای  ملل اتحادیه   پویایي  خصوص در  تاملي(، 139۶)بهزاد ،شاهنده

  شناسي   انسان.  شناختي  جامعه  مطالعات  در  كيفي  مقایسه  تحقيق  روش  بر  درآمدی  (،1394)حسن  محمد  شربتيان،

 فرهنگ  و

  ارزیابي  های  شاخص  و  ها  مالک  اعتباریابي  و  طراحي  (،1395)محسن  ،فراهاني  فرمهيني  ،علي  ،زاده  كشاورز

-10۷(,  2) 1,  درسي  برنامه  در  كيفي  های  پژوهش.  موردی  مطالعه  یک:  كشور  متوسطه  مدارس  درسي  برنامه  كيفيت

144. 
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   3  ویراست ، پرورش و آموزش قوانين و سازمان كتاب ،(1395)احمد  ،صافي

  های   نوآوری  فصلنامه  آینده،  انداز  چشم  و  ایران  پرورش   و  آموزش  در  نوآوری  و  تغيير  ،(1382)احمد  ،صافي

 1382 سال آموزشي

 آن  در تحصيل ضوابط و  ایران در تحصيلي های رشته و  ها دوره ،(1381)احمد  ،صافي

   راهگشا فصلنامه ایران، و اسالم  در پرورش  و آموزش تاریخ ،(13۷3)علي محمد  ،ضميری

  معلم،  صدای  تحليلي  خبری  پایگاه.  است  یک  به  22  ایران  در  معلم  به  آموز  دانش  نسبت  (،1395)شيرزاد  عبدالهي،

 . دی 29, چهارشنبه

 تا  بي ایران هنر و ادب فرهنگستان  مازندراني، وحيد. ع ی ترجمه  تواریخ؛)بي تا(، هردودت
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Abstract 

One of the most important pillars that plays an important role in development is education. 

Education makes people acquire the necessary skills and abilities in what is expected of them. For this 

purpose, education in some countries has found a more special position and along with their formal 

education, they have devised informal education with the interpretation of shadow education. In this 

study, these educational indicators have been tried to be investigated and adapted in the two countries 

of Iran and Singapore. The research method is qualitative research. The findings of the research show 

that despite the similar goals, different policies and strategies prevail in them. However, these 

governments have a special view on education. However, its achievements in Singapore have been 

more and better than in Iran. Based on the research results of this survey, Iran's education system 

should focus on the development of skills and the ability to apply knowledge, and not approve the 

laws in the society without ensuring the scientific support. Also, considering that education is 

completely dependent on the government economically; Therefore, more budget should be allocated to 

it; Because investing in education provides credibility and confidence for the education of the next 

generation. 
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