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با توجه به لزوم ارتقاي نقش جمهوري اسالمي ايران در توليد و گسترش علم در جهـان                 
پايگاه استنادي علوم جهـان  اسالم و نظر به بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري مبني بر ايجـاد      

پرورش كشورهاي اسالمي درسال  و پيرو مصوبه نهمين مجمع عمومي وزراي آموزش و         اسالم
در رباط پايتخت مراكش و نيـز عطـف بـه مـصوبه چهـارمين نشـست                 )  ميالدي 2007 (1386

در بـاكو، پايتخـت     )  مـيالدي  2008 (1387وزراي آموزش عالي كـشورهاي اسـالمي در سـال           
 شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و        10/2/1387 مورخ   623جمهوري آذربايجان و مصوبه جلسه      
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 به عنوان پايگاهي استنادي مـستقل و خـاص          پايگاه استنادي علوم جهان اسالم    ،  )18/5/1383
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  . دهد مطالعه قرار مي

پايگاه استنادي  مين اثـر      كه چهل  »OICعضوي  كشورها در تربيتي و علمي توسعه«    كتاب  
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 پيشگفتار

 و اجتمـاعي  اقتصادي توسعه در اساسي عنصري خوب كيفيت با و نوين نظام يك  
 بـه  تنها نه آن. دهد  ميتشكيل را انساني سرمايه هسته تربيتي امور. است جامعه هر رفاه

 بنابراين و كند،  ميتسهيل را اقتصادي رشد و توسعه بلكه گردد، برمي كرده تحصيل افراد

 چنـين  پرتو در. كند  ميجامعه نصيب را اجتماعي منافع ساير و كند  ميكن ريشه را فقر

 سـاله  ده عمليـاتي  برنامـه  ،"1تـر رب فناوري و علم پرورش، و آموزش" حيطه ذيل دركي،

(OIC-TYPOA)"2
 در مـؤثر اي  توسـعه  و اصـالحي  پرورشـي  نهادهـاي  فراخـوان  به 

 كيفي خدماتآن دسته از  ارائه براي تالش به را آنها و پردازد  ميOIC عضو كشورهاي

 . كند  مي را ترويجتحقيق و سعهتو و ابداع، توليد، كهنمايد   مي تشويقپرورشي

 فناوري و علم پرورش، و آموزش" حيطه در OIC-TYPOA اجراي چارچوب در  

 آماري، يها حيطه درون در را جديد يها فعاليت تشويق و اجرا تداوم SESRIC ،"ربرت

ي  دربـاره  رااي  اوليـه  مطالعه SESRIC زمينه، اين در. گيرد  ميبرعهده آموزش و تحقيق
 " OIC 3 عضو كشورهاي براي آن كاربردهاي و جهاني سطح در ها دانشگاه نديب تبهر"

 تحقيقات و عالي آموزش وزراي اسالمي كنفرانس سومين" در كه مطالعه اين. كرد آماده

 را خـود  كـار  SESRIC. گرديـد  عرضـه  شـد  برگزار كويت در 2006 نوامبر در "علمي
 دنيـاي  در بـالقوه  دانـشگاه  20 انتخـاب  هدف با ها دانشگاه بندي رتبه " هسته گروه"در

 ادامه بود OIC TYPOA قميثا كه جهان برتر دانشگاه 500 با آنها ترازي هم و اسالمي

 همچنـين  SESRIC هـا،  دانـشگاه  دربـاره  هـا  داده سـازي  روزآمد و حفظ بر عالوه. داد

 در مـرتبط  يهـا  حيطـه  در پـرورش  و آمـوزش  اصـلي  شـاخص  33 درباره را ييها داده

 و آمـوزش " بخـش  ذيـل  هـا  داده ايـن . كـرد  آوري جمـع  و شناسـايي  OIC رهايكشو
 . تاس دسترس در BASEIND عنوان تحت مركز اطالعاتي پايگاه در "پرورش

 چشم :پرورش و آموزش" عنوان تحت پرورش و آموزش ي درباره ما قبلي گزارش  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Higher Education, Science and Technology 

2. OIC Ten Year Programme of Action (OIC- TYPOIA) 

3. Ranking of Universities Worldwide and its Implications for the OIC Member 

Countries 



  

 وزراي مياسـال  كنفرانس چهارمين"دركه  OIC"عضو كشورهاي در ها چالش و اندازها

 برگـزار  )آذربايجان جمهوري (باكو در 2008 اكتبر در "علمي تحقيقات و عالي آموزش

 يهـا  جنبـه  با ارتباط در اخير يها توسعه از ارزيابي يك مزبور گزارش. يافت انتشار شد
 تفـصيلي  پروفايـل  و كـرد  ارائـه  راOIC عضو كشورهاي در پرورش و آموزش مختلف

 پوشـش  پـرورش  و آموزش با رتباطا در مختلف متغيرهايي  درباره را عضو كشورهاي

 اكنـون  هم كه را (KAM)" جهاني بانك دانش ارزيابي شناسي روش" همچنين آن. داد

 جامعاي  مقايسه تحليل با همراه است رايج OIC كشورهاي از كدام هر بندي رتبه درباره

 .كرد بررسياي  منطقه

 همبـستگي  معتقـدم  مـن  كـه  رش،پـرو  و آمـوزش  بـا  مـرتبط  ديگر حيطه يك در   

 در انـساني  منـابع  كيفيـت  و سـازي  ظرفيـت  تشويق براي OIC يها تالش با نيرومندي

 از يكـي  كردن نشان خاطر براي را جامع برنامه يك ما" مركز" دارد، ما عضو كشورهاي

 و آمـوزش  :اسـت  داده گسترش OIC عضو كشورهاي توسعه يها چالش ترين برجسته
 بـه  كـه ، (OIC-VET) " اي حرفه  و تعيلمپرورش و آموزش رنامهب". اي حرفه پرورش

 گـل،  عبـداهللا  توسـط  رسـمي  طـور  به گرديد، طراحي و شد شروع SESRICي  وسيله

 در (COMCEC) تجاري و اقتصادي همكاري دايم كميته رئيس و تركيه جمهور رئيس

 نجمينپ و بيست مناسبت به استانبول در COMCEC 2009 نوامبر 9 اقتصادي نشست

 . شد افتتاحCOMCEC سالگرد

 برنامـه "رسمي شروع (OIC-VET) "اي حرفه پرورش و آموزش برنامه" گشايش  

 عنـوان  بـه  خـود  ظرفيـت  در و زمينه اين در. داد نشان را "آزمايشياي  مرحله كاربردي

 و كـار  و ساز يك تأسيس براي را متعددي اعمال و كارها ما مركز برنامه، اجرايي ارگان
 دري آزمايـش  پـروژه  سـه  امسال. گرفت عهده به برنامه اجراي براي مناسب اختس زير

 مـن . گرديـد  اجـرا  مـا  مركـز  وسـيله  به عضو كشورهاي عالقه مورد مختلف يها حيطه

 نكات" با نزديك همكاري و شده ريزي برنامه و آزمايشي يها پروژه درك با كه مطمئنم

 بيشتري مخاطبان رو، پيشي  دوره در رنامهب، مرتبط نهادهاي ساير و "برنامه مركزي ملي

 ظرفيت توسعه براي عالمتي و موفق مدل يك و كرد خواهد جلب را ذينفع كشورهاي از

 رقابت و اجتماعي -اقتصادي توسعه نهايت در و شد خواهد OIC كشورهاي در انساني



  

 .كرد خواهد تقويت ما عضو كشورهاي بين را

   SESRIC جهـان  ابـداعات  اطلـس " پروژه براي" ژهپرو مديريت" نقش همچنين 

 و علـوم  انداز چشم تغيير ارزيابي و بيجايا پروژه هدف. است گرفته عهده بر را "اسالم
 توسـعه  بانـك  چـون  جهاني شركاي وسيله به پروژه. است عضو كشور 15 بين فناوري

 و علمي يتي،ترب بنياد و، كانادا تحقيقات توسعه المللي بين مركز، بريتانيا شوراي، اسالمي
 وسـيله  به مطالعات پروژه، اين چارچوب درون در .شود  ميحمايت قطر جامعه توسعه

 بـالقوه  شركاي همكاري با عالقه مورد عضو كشورهاي در مختلف قاتييتحق يها گروه

 بـه  يدولتـ  غيـر  يهـا  سازمان و خصوصي بخش ،ها دانشگاه دولتي، يها بخش از پروژه

 . شود  ميهدايت كشور در ابداعات و علوم جاري موقعيت درك منظور

 OIC" عـضو  كشورهاي در تربيتي و علمي توسعه" عنوان تحت حاضر "گزارش"  

 بـه  آموزگـار  نسبت نام، ثبت نسبت سواد، نرخ چون عمده تربيتي يها شاخص از برخي

 از كلـي  تـصوير  يـك  ارائـه  منظـور  به را تربيتي امور در دولتي يها هزينه و ،آموز دانش

 موقعيـت  همچنـين " گـزارش ". كنـد   مـي تحليل OICعضو كشورهاي جاري موقعيت

 از مـروري  گـزارش . كنـد   مـي برجـسته  OIC كـشورهاي  در را توسعه و علمي تحقيق

 و علـوم  و (R & D) توسـعه  و تحقيق حيطه در OIC كشورهاي حاصل دستاوردهاي
 بيـشتر  آگاهي دايجا در "گزارش" اين كه اميدواريم ما. دهد  ميارائه را (S&T) فناوري

 پـرورش  و آمـوزش  در گـذاري  سـرمايه  اهميـت  و پـرورش  و آموزش جاري تيموقع

 . باشد داشته مشاركت بهتر آينده يك براي توسعه و تحقيق نيز و ابتدايي

 
 

 آلپي ساواس دكتر                                      

 SESRIC عامل مدير                                     
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 مقدمه

 تـشكيل  هـسته  دانـش،  توزيـع  و كـاربرد  توليـد،  كليد عنوان به پرورش و آموزش

 پرورش و آموزش يك منافع. رداد مركزي نقش جامعه توسعه در و است انساني سرمايه

 عـث  بـا  بلكـه  گرداند،  ميبر كرده تحصيل افراد به را خود بازده تنها نه خوب كيفيت با

 پويـايي  بـه  و كنـد   مـي تقويـت  راها  ملت شود،  مياكشوره آينده اندازهاي چشم تغيير

 و آمـوزش . كنـد   مـي كمـك  مـردم  تقويـت  با جهاني سطح در رقيب اقتصادهاي توسعه
 رشد تسهل براي شده شناخته ابزارترين  قوي بين گسترده سطح در باال كيفيت با پرورش

 . است ينابرابر كاهش و فقر محو ابداعات، و ملي بازدهي تشويق اقتصادي، مداوم

 بـه  اقتـصاد،  در را مهمـي  نقـش  كـه  اسـت  طـوالني  هاي مدت پرورش و آموزش

 مزبور هاي نظريه. است كرده ايفا" رشد مستقل يا جديد هاي نظريه" وسيله به خصوص

 قرار اقتصادي مدت بلند رشد تبيين مركز در را انساني منابع توسعه و پرورش و آموزش

 آنهـا  در كـه  اسـت  نهـاده  رو پيش در را متعددي ايكاره و سازها  نظريه اين. است داده

 رشـد  مـسير  خـود  نوبـه  بـه  آن و گـذارد   مـي تأثير بازدهي سطح در پرورش و آموزش

 بـا  پـرورش،  و آمـوزش  كه است اين عمده توجيهات از يكي. كند  ميمعين را اقتصادي

 كه ست،ا مهم توسعه و تحقيق هاي فعاليت شكوفايي براي مهندسين، و دانشمندان توليد

 و آمـوزش  كـه  اسـت  ايـن  ديگر مهم توجيه. دارد قرار بازدهي رشد و افزايش قلب در
 بازدهي رشد بنابراين و دانش تجمع در مستقيماً كه كند،  ميتوليد انساني سرمايه پرورش

 .است مؤثر

 كـاهش  در پـررورش  و آمـوزش  نقـش  به را توجه ديگر، طرف از توسعه، ادبيات

 سـطوح  بـا  توسـعه  حـال  در جوامع در خصوص به كشورها، از بسياري در كه نابرابري

 پرورش و آموزش سطح بين باال وابستگي. است كرده جلب دارد، وجود درآمدتر  پايين

 كه وقتي عمومي دخالت براي توجيهي عنوان به برابري انداز چشم از ثروت يا درآمد و

 داشـته  بردركـا  برابـري  مينتض براي مؤثري نحو به تواند  نميبازار سنتي ياكاره و ساز

 .شود  ميگرفته درنظر باشد

 تـأثير  -دختران پرورش و آموزش خصوص به - پرورش و آموزش اين، بر عالوه

 محيطي ثبات و بازتوليد بهداشت و كودكان با مرتبط اهداف براي  شده و تثبيت مستقيم
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  .دارد اساسي هجنب " (MDGs)هزاره توسعه اهداف"جهاني اكتساب براي بنابراين،. دارد

 در خـوب  سياسـت  يـك  دارد، زنـدگي  از اي جنبه هر در كه حياتي نقش علت به

 بـسيار  و شـود  نهادينـه  OIC كـشورهاي  از يك هر دربايد  پرورش و آموزش با رابطه

 سياسـت  چـون  يهـاي  حيطـه  و يابد، گسترش رسمي پرورش و آموزش حيطه از بيشتر

 بـراي  حـال،  ايـن  بـا . دربرگيـرد  نيز را ياقتصاد سياست و بهداشتي سياست اجتماعي،

 پرورش و آموزش جاري موقعيت از بهتري آگاهي مؤثر، هاي برنامه وها  سياست اجراي

 و آمـوزش  عمـده  هـاي  شاخص از برخي"  حاضرگزارش" زمينه، ينا در. است الزامي
 و ،آمـوز  دانـش  بـه  آموزگـار  نـسبت  نـام،  ثبت هاي نسبت سواد، هاي نرخ مانند پرورش

 در جـاري  موقعيـت  از كلـي  تصوير يك دادن براي را پرورش و آموزش دولتي رجمخا

 علمـي  تحقيق درباره بخشي شامل همچنين گزارش اين. كند  ميتحليل OIC كشورهاي

 حيطه در OIC كشورهاي دستاوردهاي از نگرشي كه است، OIC كشورهاي در توسعه

 .دهد  ميارائه را (S & T) فناوري و علوم و (R & D)  و توسعهتحقيق
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 سواد هاي نرخ. 1

 افكـار  بـصيرت،  بـاالي  سـطوح  زبان، بدون. است اساسي انسان آگاهي براي زبان

 بـراي  نوشتاري كلمات زيرا نيست دستيابي قابل فرهنگ و اجتماعي ساختار و تجريدي

 سـواد  نوشـتاري،  و گفتـاري  زبـان،  كاربرد توانايي. است ضروري انساني دانش تجميع

 توانـد   مـي فـرد  آن بـا  كه استاي  پديده سواد تر، گسترده معناي در يك. شود  ميناميده

 هـاي  قالـب  از يكـي  زبـان . دهد توسعه را خود اجتماعي واي  حرفه هاي مهارت ارتباط،

 .است ابداع و توسعه سازنده

 سـواد،  يعني آن، كاربرد توانايي است، الزامي انساني آگاهي براي زبان كه همانطور

 شخـصي  تقويـت  و ارضا ابزار مهمترين از يكي و است مردم انساني حقوق از يكي نيز

 كـه  آنهـايي  اتنهـ  نـه . هـستند  محـروم  آن از بزرگـساالن  از نفـر  ميليـارد  36/1 كه است

 بـه  جامعـه  بلكه مانند،  ميباز توسعه براي يهاي فرصت از بنويسند يا بخوانند توانند نمي

 محـروم  باشـند  مفيـد  همـه  براي توانند  ميهك اشخاصي بالقوه مشاركت از نيز كلي طور

 ابـزار  يـك  آن. رود  مـي فراتـر  بسي يوصخص منافع از سواد مثبت تأثيرات زيرا شود مي

 هاي مهارت ارائه با جامعه در مردم مشاركت افزايش و كار نيروي كارآمدي براي كليدي

 با آساني به و است مثبت نيز فقر امحا و اقتصادي توسعه بر سواد تأثير. است مهم جديد

 درهـا   زيرساخت توسعه و شدن صنعتي ،GDP سرانه، درآمد زندگي، استاندارد مقايسه

 . شود  ميتعيين كشور يك درون

 نـابرابري  كـاهش  به زيرا است حياتي حقوق ساير به دستيابي براي همچنين سواد

 سـعه تو اهداف "آن، بر عالوه. كند  ميكمك فرهنگي و سياسي توسعه افزايش و جنسي

1"هزاره
 .نيست دسترسي قابل سواد در باالتر استانداردهاي به حصول بدون 

 
 بزرگساالن سواد هاي نرخ .1,1

 ساله 15 جمعيت درصد صورت به توان  ميسادگي به را بزرگساالن سواد هاي نرخ 

 در كوتـاه  و سـاده  جملـه  يـك  درك توانـايي  و بخوانند و بنويسند توانند  ميكه بيشتر و

 ،%2/70 بزرگساالن سواد متوسط نرخ با. كرد تعريف باشند داشته را خود روزمره زندگي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Millennium Development Goals 
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 در كـشورهاي  متوسـط  از حتي و )%6/79( جهاني متوسط از خوبي به OIC كشورهاي

 شـود،  گرفته نظر در نيز جنسيت كه وقتي. )1شكل  (استتر  پايين )%2/79 (توسعه حال

 نشان كه بود، OIC كشورهاي% 9/77 مرد بزرگساالن سواد نرخ كه كرد مشاهده توان مي

 متوسط زير هنوز آن ال، حاين با. است كل با مقايسه در پيشرفت درصد 8 حدود دهنده

 بـين  شـكاف  زنان، طرف در. بود ،%6/85 جهاني، و ،%3/85، توسعه حال در كشورهاي

OIC جهـان  و توسـعه  حـال  در كشورهاي در زن نفر صد بين از درصد 11 به جهان و 

 . رسيد

" جنـسي  برابـري  شـاخص  "سواد،  برحسبجنسي تفاوت بيشتر گيري اندازه رايب

(GPI)2 زيرا دهد  ميجاري موقعيت از فوري تصويري سواد هاي نرخ براي GPI نسبت 

 رقم يك نزديك مزبور نسبت اگر و دهد  ميمشخص شاخص هر براي را مردان به زنان

 بـين  %5/15 تفـاوت . اسـت  هشـد  تـشريح  حيطـه  در برابـري  / تساوي از بازتابي باشد

. شود مي GPI براي. /802 رقم به منجر OIC كشورهاي در مردان و زنان سواد هاي نرخ

 هـزار  هـر  ازاي در و دارد تمايـل  مردان طرف به جنسيتي برابري كه است معنا بدان اين

 و جهان براي رقم اين كه حالي در دارد وجود OIC در باسواد زن 802 تنها سواد، با مرد
 بـاالي  هـاي  نرخ ديگر، طرف از. است 858 و 862به ترتيب  توسعه حال در كشورهاي

 بـه  منجـر  توسـعه  حال در كشورهاي دربراي مردان % 5/98و  زنان، براي% 1/97 سواد

GPI شـكاف  هـيچ  بزرگـساالن  سواد جنبه از دهد  مينشان كه است شده 985/0 باالي 

  . ندارد وجود زنان و مردان بين بارزي
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Gender Parity Index 
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 * بزرگساالن سواد هاي نرخ : 1 كلش

 SESRIC, UNESCO :منبع
 كـشورها  در موجـود  هـاي  داده آخـرين  اسـاس  بر كه هستند شده تراز هم هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 .اند شده محاسبه

 
3(ECA)"اروپـا  و مركـزي  آسـياي " منطقه در عضو كشورهاي اي، منطقه سطح در

 

 كـشورهاي  %8/97خ نر با كه يابند، دست% 94 دسوا نرخ متوسط به موفقيت با توانستند

 خواهـد  بيـشتر  متوسط اين تركيه حذف با حال، اين با. بود مقايسه قابل توسعه حال در

 منطقـه  اين در عضو كشورهاي تمام در باسواد بزرگسال جمعيت% 99 از بيش زيرا بود

 و قيشـر  سـياي آ "از پـس  ECA منطقـه . هـستند  %7/88برابـر  نرخي داراي تركيه بجز
 به 5(LA) التين آمريكاي گرچه. دارد قرار %92 متوسط نرخ با4 (EAP) " آرام اقيانوس

 سـواد  نـرخ  تنهـا  آن كـه  كـرد  نشان خاطر بايد دارد، قرار سوم مقام در گروه يك عنوان

 منطقـه  عملكـرد . دهـد   مـي بازتاب گويان هاي داده به دسترسي عدم علت به را سورينام

6(MENA)"شمالي آفريقاي و ميانه خاور"
 بود% 2/79 جهاني متوسط نزديك% 7/74 با 

نـرخ   8(SSA)" آفريقـا  صـحراي " هـم  و 7(SA) جنـوبي  آسياي منطقه هم كه حالي در

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Europe and Central Asia (ECA) 
4. East Asia and Pacific (EAP) 
5. Latin America (LA) 
6. Middle East and North Africa (MENA) 
7. South Asia (SA)  
8. Sub-Saharan Asia (SSA)  
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 . )2شكل  (داشتندرا % 6/56 و% 4/54 پايين سواد

 منطقـه  در OIC فرعـي  قـه طمن بـين  سـابقه  بـاالترين  زنان، و مردان سواد برحسب

ECA منطقه. شد مشاهده% 9/97 و% 1/09 هاي نرخ با نيز EAP گرفت قرار آن از پس .

 منطقـه  در زنـان  سـواد  نـرخ . بودنـد  سواد با LA و EAP در زنان جمعيت% 88 از بيش

MENA 7/66 %ازبـاالتر  گرچه شود،  ميمردان سواد نرخ ازتر  پايين% 16 تقريباً كه بود  

 از زنـان  باسـواد  عيـت جم ديگر، طيف در. است %5/62 با OIC زنان سواد نرخ متوسط

 باسواد آنها تاي 45 تنها، زن 100 بين از زيرا بود، بيشتر SSA و SA مناطق در باسوادان

 يافت،افزايش % 20مناطق به  اين در مردان و زنان بين سواد شكاف آن، بر عالوه. بودند

 . )2شكل  (است مشاهده قابل نيز GPIsتر  پايين نمره از كه
 

  
 * منطقه برحسب بزرگساالن ادسو هاي نرخ: 2 شكل

  SESRIC, UNESC :منبع

 محاسبه كشورها دسترس در هاي داده آخرين حسب بر هستندكه شده تراز هم هاي متوسط ها، متوسط* 

 .اند شده

  : OICفرعي مناطق

EAP : آرام اقيانوس و شرقي آسياي  MENA : شمالي آفريقاي و ميانه خاور 

ECA : مركزي آسياي و اروپا    : SA جنوبي آسياي  

LA : كاراييب جزاير و التين آمريكاي            SSA :   آفريقا صحراي 

 
 هـاي  نـرخ  بـه  توانند  ميكشور 53 از كشور 26 انفرادي، طور به كشورها سطح در
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، كشورها اين از تا 18 براي .يابند دست %6/79 جهاني متوسط از بزرگساالن سواد باالتر
 OIC كـشور  7در % 99 ي انـدازه  بـه  سـواد  نرخ و هستند سواد با جمعيت% 90 از بيش

 تعلـق  ECA منطقـه  بـه  آنهـا  تمام است، شده داده نشان 3 شكل در كه همانطور. است

 فـشار  تحت را% 5/97 با توسعه حال در كشورهاي متوسط مالديو ،%4/98 نرخ با. دارند

 بيـشتر  ادانباسـو  از SSA كـشور  9در بيـسواد  جمعيـت  ديگر، طرف از. است داده قرار

 سـواد  هـاي  نـرخ . مـالي  و نيجر بوركينافاسو، چاد، گينه، سيرالئون، سنگال، گامبيا، :است

 ).3شكل (است % 30زير  اخير كشور سه براي
  

 
 * بزرگساالن سواد هاي نرخ باالترين با OIC برتر كشور 10: 3 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .دهد  ميبازتاب آذربايجان و كويت براي را 2007 و مالديو براي را 2006 هاي داده ارقام اين* 

 
 جوانان سواد هاي نرخ .1,2

 و بخواننـد  توانند  ميو دارند 24 تا 15سنيني بين  كهي  افراد تعداد به جوانان سواد
 خـود  روزمـره  زنـدگي  در كوتـاه  عبارت يك از دركي افراد اين. كند  ميرجوع بنويسند

 مقـدار  بـه  جوانان سواد هاي نرخ كردكه مشاهده انتو  مي4  و1ير تصاو مقايسه با. دارند

 آنها بزرگسالي سواد نرخ رود  ميانتظار كه است بزرگسالي جمعيت از باالتر توجهي قابل

 نرخ زيرا است OIC براي نويدي خصوص به اين. يافت خواهد بهبود نزديك آينده در

 تفاوت اين حاليكه در بود بزرگساالن سواد نرخ باالي% 12 ،%2/82  با،سواد جوانان آن

 بـه  آنهـا  جوانـان  سـواد  نرخ كه بود توسعه حال در كشورهاي و جهان براي% 9 حدود
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 .است% 1/89و % 9/88ترتيب 

 رقـم  OIC كـشورهاي  زنـان  و مـردان  بين سواد شكاف كه حالي در آن، بر وهعال

قابـل  در م% 7/78 (جـوان  جمعيت براي% 7 به رقم اين بود، بزرگساالن يابر% 15 باالي
 باسوادان كل در جنسيتي تساوي سمت به بهبودي دهنده نشان كه يافت، اهشك) 8/85%

 100بـين   از حين، اين در. است يافته بازتاب 918/0 رقم با نيز GPI افزايش در و است

 كـه  بودنـد  باسـواد  جهـان  و توسعه حال در كشورهاي در مرد 91 زن و 86مرد جوان، 

 . )4شكل  (است شده جوانان سواد ايبر 944/0 حدود درGPI به منجر
  

 
 * جوانان سواد هاي نرخ :4 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .اند شده محاسبه كشورها موجود هاي داده آخرين با كه هستند شده تراز هم هاي متوسط ،متوسط ارقام*

 
 هـاي  نـرخ  حـسب  بر مناطق ترتيب است، شده داده نشان 5 شكل در كه همانطور

 باالترين% 1/98 رقم با ECA منطقه. است بزرگساالن سواد هاي نرخ رتيبت همان سواد

 رقم با توسعه حال در كشورهاي متوسط مساوي تقريباً كه دارد، را بزرگساالن سواد نرخ

 طيف در. دارند قرار% 3/95و % 9/96 هاي بانرخ9LA  و EAP آن از پس. است% 7/99

 هـستند،  %70 حـدود  در جوانـان  سواد يها نرخ پايين دارايSSA  و  SAمناطق ديگر،

 نـرخ  حـسب  بر. هستد بزرگساالن هاي نرخ در توجه قابل بهبود معرف ارقام اين گرچه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  .كند  ميوقعيت سورينام را منعكسماي براي گويان وجود نداشت، متوسط براي آمريكا التين تنها  چون هيچ داده. 9
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 گرچـه . بودنـد  رأس در% 5/96 و% 97 هـاي  نـرخ  بـا  EAP و ECA مناطق زنان، سواد

MENA  از بعد LA در تغييـر  بزرگتـرين  گرفـت،  قـرار  چهارم رتبه در% 8/94 رتبه با 

 بـين  زنـان  سـواد  نـرخ  زيـرا  شد، مشاهده MENA در بزرگساالن سواد نرخ با مقايسه

 ايـن . بـود % 7/66 بزرگـسال  زنان براي رقم اين كه حالي در شد% 8/86 جوان جمعيت

 9/0 بـاالي  GPIs در كه شد تري شده تثبيت جنسيتي برابري سمت به موقعيتي به منجر

 يافت بازتاب) 834/0( SSA و )SA )882/0 مناطق بجز OIC فرعي مناطق تمام براي

  .  بود834/0 و GPIs882/0 كه حالي در

  

 
*جوانان سواد هاي نرخ :5 شكل

 OIC در منطقه حسب بر 

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .اند شده محاسبه كشورها هاي داده آخرين اساس بر كه هستند شده تراز هم هاي متوسط، متوسط ارقام *
 

 بـه  تواننـد   مـي عـضو  كـشور  53 بين كشور 28 انفرادي، طور به كشورها سطح در

. يابنـد  دسـت % 9/88 جهـاني  متوسـط  بـه  نـسبت  جوانـان  بـراي  باالتري سواد هاي نرخ

 سـواد  هـاي  نـرخ  كشورها، اين از تا 8 در است، شده داده نشان 6 شكل در كه همانطور

 %99 از بـيش  آن، بـر  عـالوه . بود %7/99 رقم با توسعه حال در كشورهاي از باالتر حتي

 طـرف  از. هـستند  باسـواد  قطـر  و فلـسطين  مالديو، آلباني قرقيزستان، در جوان جمعيت

 پاكـستان  و بنگالدش مراكش، جز به عضو كشور 17 در بزرگساالن سواد هاي نرخ ديگر،

 ايـن  ازتـا   4.  اسـت %2/88رقـم   بـا  OIC متوسـط  زيـر  دارند تعلق SSA منطقه به كه

 %50 زيـر  جوانـان  سـواد  هاي نرخ داراي حتي، نيجر و مالي بوركينافاسو، چاد، كشورها،

 .هستند
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 2008 در جوان سواد هاي نرخ باالترين با OIC عضو برتر كشور 10 :6 شكل

  SESRIC, UNESCO: منبع

 . ددهن  ميبازتاب آذربايجان براي را 2007 نرخ ارقام ها، داده به دسترسي عدم علت به* 
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 آموزگار -آموز دانش هاي نسبت. 2

 را مدرسه يك در شده نام ثبت انآموز دانش تعداد آموزگار به آموز دانش هاي نسبت
 نـسبت  كه حالي در. دهد  ميرا كنند  ميكار مؤسسه آن در كه آموزگاراني ادتعد به نسب

 بـاالي  نـسبت  است، پرورش و آموزش كيفيت دهنده نشان آموزگار به آموز دانش پايين

 تخـصيص  يـا  مـدارس  نظام در تناسب عدم وجود بر دليلي غالباً آموزگار به آموز دانش

 پـرورش  و آمـوزش  براي بيشتر اعتبار تخصيص يا قانوني تغييرات به نياز يا نهاآ بودجه

 متفرق هاي گروه به منجر كالس يك در آموز دانش زياد تعداد وجود آن، بر عالوه. است

 بنـابراين، . شـود   ميعاتاطال كسب و يادگيري توانايي مختلف درجات با انآموز دانش

 كه جايي در كرد، خواهد اطالعات جذب براي انآموز دانش صرف كمتري وقت كالس

 گفـت  توان  ميهمچنين. كرد آموزشي پيشرفت براي بهتري ادهفاست توان  ميوقت آن از

 رياضـيات،  چون پيچيده موضوعات آموزش در آموزگار به آموز دانشتر  پايين نسبت كه

 . است بهتر به آموزگار آموز دانش باالتر نسبت با مقايسه در فيزيك و شيمي،

 به آموز دانش پايين نسبت با مدارس در انآموز دانش كه است شده داده نشان گرچه

 و شغل يافتن به موفقتر  آسان تحصيل از فراغت از پس آموزشي بهتر كاركنان و آموزگار
 نـسبت  كـه  كننـد  ادعـا  توانند  ميادولته از خيبر شوند،  ميبهتر دستمزد و درآمد كسب

 كـشورهايي  ديگر، طرف از. ندارد منفي دستاورد گونه هيچ آموزگار به آموز دانش باالي

 سـطوح  از برخـي  بـراي  آموزگـار  بـه  دانش نسبت حداكثر با را قوانيني كه دارند وجود

 .كنند  مياعمال پررش و آموزش كيفيت ارتقاي و آموزشي خاص

 
  ابتدايي مدارس. 2,1

 بـر  معمـول  طـور  بـه  كه است يهاي برنامه شامل اوليه يا ابتدايي پرورش و آموزش

 خواندن، در يمشخص آموزش آموز دانش به تا شده طراحياي  پروژه يا واحد يك اساس

 علوم جغرافي، تاريخ، مثل موضوعات ساير از ابتدايي درك با همراه رياضيات و نوشتن

  .بدهد موسيقي و هنر اجنماعي، علوم طبيعي،
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 OIC عضو كشورهاي ابتدايي مدارس در آموزگاران و نام ثبت كل :7 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

  

 در آموزگـاران  و انآموز دانش كل جهاني افزايش در OIC سهم ،2008 تا 1999از 

 عـضو  كشورهاي ابتدايي مدارس انآموز دانش ،2008 در. است شده داده نشان 7 شكل

OIC ،3 /186 ،جهـان  در را ابتـدايي  انآمـوز  دانـش  جمعيـت  )%7/29(% 9/26 ميليـون 

 را جهاني كل) %5/27(% 5/24 آنها كه حالي در داد، تشكيل) توسعه حال در كشورهاي(
 در OIC ابتـدايي  مـدارس  آموزگاران سهم. شدند  ميشامل آموز دانش ميليون 3/157 با

 ميليـون  9/6 و داد ننـشا  را مـشابهي  خصوصيات نيز توسعه حال در كشورهاي و جهان

 كـل  )%6/29(% 8/24 كننـد   مـي كـار  OIC كـشورهاي  در كـه  ابتدايي مدارس آموزگار

 .شود  ميشامل را )توسعه حال در كشورهاي( جهان ابتدايي مدارس آموزگاران جمعيت

 )%5/18در مقابـل  % 6/21 ( نـام  ثبـت  كـل  از آموزگـاران  جمعيتتر  سريع رشد با

 وسـيله  به كه آموز دانش 1/27 تا 7/0 از  آموزگار-آموز  دانشنسبت براي OIC متوسط

 نزديك اين گرچه. )8شكل (. يافت كاهش شد  ميداده تعليم 2008 سال در آموزگار يك

 رقـم  از بيشتر كمي تنها آن ،15 بود، توسعه حال در كشورهاي در انآموز دانش برابر دو

 .بود لسا همان براي 25و جهان، ، 9/26توسعه،  حال در كشورهاي
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 ابتدايي مدارس در آموزگار- آموز دانش نسبت :8 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 آموزگاران تعداد از كمي نيز شده نام ثبت نآموز دانش تعداد شده، بررسي دوره در

 نـشان  8 شـكل  در كه طور همان و. يافت افزايش جهان و توسعه حال در كشورهاي در

 بـه  ابتدايي مدارس در آموزگار - آموز دانش نسبت متوسط كه شد سبب است، شده داده
 و داشت دوره آن در كه مثبتي نوسانات. بگذارد نمايش به را منفي تمايل يك طور كلي
 تنهـا  ،توسـعه  حـال  در كـشورهاي  متوسـط  ،1999سال  با مقايسه در 3/0 تا آن افزايش

 . بود روند اين استثناي

 نـسبت  يك ECA تنها است، شده هدا نشان 9 شكل در كه OIC فرعي مناطق بين

 توسـعه  حـال  در كـشورهاي  بـا  آموزگار ربراي ه آموز دانش 9/15 حد در مقايسه قابل

 نيـز  EAP. گيـرد   مـي قـرار  كـالس  هـر  در آموز دانش2/17 با EAP از پس كه داشت،

  آموزگـار -آموز  دانشنسبت در ،%4/23 حد در كاهش بزرگترين آن در كه بوداي  منطقه

از  EAP منطقـه  در شـاغل  ابتـدايي  مدارس آموزگاران در تغيير% 7/31 زيرا شد مشاهده
. بـود  ميليـون  6/32 بـه  1/31ان از آموز دانش نام ثبت وزن از بيش ميليون 90/1 به 36/1

 ثبت به منجر و يافت، كاهش MENA و LA مناطق در نيز آموزگار به آموز دانش نسبت

 .شد 2008هر آموزگار در  در آموز دانش 21 نام
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 OIC فرعي مناطق حسب بر ابتدايي مدارس در آموزگار - آموز دانش نسبت :9 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع
 

ي  دوره درSSA و SA منـاطق  در آموزگـار  هر در آموز دانش تعداد ديگر، طيف در
 در سال را آموز دانش ميليون 35/ 5 در SA منطقه آموزگاران. يافت افزايش شده بررسي
 كردند سال ده از پس بيشتر آموز دانش 7 حدود آموزش به شروع آنها دادند، ليمتع 1999

 عقـب  خـوبي  بـه  %2/27ان،آموز دانش نام ثبت كل از% 3/7، آموزگاران ادتعد رشد زيرا

، سال ده در ميليون 60 به 7/41 از SSA منطقه در متوسطه مدارس نام ثبت افزايش. افتاد
 درتـر   آهـسته  تغييـر  ايـن،  رأس در. داد تشكيل را OIC كل از ،%3/32بخش، بزرگترين

 46 بـا  درس كالسترين  پرجمعيت به منجر ميليون 3/1 به 97/0 از آموزگاران جمعيت

 . شد 2008 سال در معلم هر در آموز دانش

 
 ابتدايي مدارس در  آموزگار- آموز   دانشنسبت كمترين با OIC برتر كشور 10 :10 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع
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 كـل % 3/37 ايـران  و پاكـستان،  انـدونزي،  انفـرادي،  طـور  بـه  كـشورها  سـطح  در

 شـامل  آمـوز  دانش ميليون 2/18 و 9/21، 5/29با  2008 در را OIC ابتدايي انآموز دانش

 ابتـدايي  مدارس استخدام كل% 5/24 تنهايي به اندونزي آموزگاران، حسب بر. شدند مي

OIC قـرار % 6/6 و% 8/6 هـاي  با سـهم  تركيه و ريهنيج اندونزي، از پس. داد تشكيل را 

 يعنـي  SSA كـشور  6 آموزگـار،  -آمـوز  دانـش  نـسبت  حـسب  بـر  حـال،  اين با. دارند

 هـاي  كالس. داشتند را نسبت باالترين بوركينافاسو و مالي چاد، بيسائو، گينه موزامبيك،

 كـه  شـدند،  ي مپر چاد و بيسائو گينه موزامبيك، در آموز دانش 60 از بيش با نمونه درس

 ازطـرف . بـود  بوركينافاسو و اوگاندا مالي، براي SSA،46، اي منطقه متوسط از بيش آن

 OIC كـشور  10 اسـت،  شـده  داده نـشان  زيـر  در 10 شـكل  در كـه  طـور  همان ديكر،

 9 تنهـا  بـا  كويـت . داشـتند  ،15 توسـعه،  حـال  در كـشورهاي  از تري پايين هاي نسبت

  .گرفت قرار اول رتبه در كالس يك در هر آموزگار نسبت به ابتدايي مدارس آموز دانش

  

 (SECONDARY SCHOOLS) متوسطه مدارس  .2,2

 اسـتاندارد  بنـدي  رده" در يهـاي  برنامـه  بـه  متوسـطه  مـدارس  پـرورش  و آموزش

 و آموزش. كند  ميرجوع سوم و دوم سطوح (ISCED)10پرورش و آموزش المللي بين
 سـطح  اساسـي  برنامه تداوم براي يعموم طور به (ISCED2)تر پايين متوسطه پرورش

 دارد آموزگاراني به نياز است، گراتر موضوع عموماً آموزش ولي شود  ميطراحي ابتدايي

 پايـان  بـا  غالبـاً  سـطح  اين انتهاي. باشند داشته موضوعي حيطه در بيشتري تخصص كه

 دوم سـطح  بـاالتر  پـرورش  و آموزش در. كند  ميپيدا تطابق اجباري پرورش و آموزش

(ISCED3) ،با غالباً آموزش است، كشورها بيشتر در متوسطه آموزش مرحله آخرين كه 

 بيشتر هاي صالحيت به عموم طور به آموزگاران و است همراه بيشتري موضوعي خطوط

 . دارندنياز  (ISCED2) دوم سطح به نسبت تخصصي
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10. International Standard Classification of Education (ISCED) 
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 OIC عضو كشورهاي متوسطه مدارس در آموزگاران و نام ثبت كل :11 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع

 
 بـه  ميليـون  6/87 از OIC عضو كشورهاي متوسطه مدارس در انآموز دانش تعداد

 آمـوزش  بـراي  صـالحيت  با آموزگاران جمعيت كه حالي در يافت افزايش ميليون 110

 كه طور همان. بود 1999 رقم به نسبت جهش% 1/40 معرف كه شد ميليون 6/5 سطهمتو

 نيز توسعه حال در كشورهاي و جهان در OIC سهم است، دهش داده نشان 11 شكل در

 نـشان  متوسـطه  پـرورش  و آمـوزش  سـطح  در مثبـت  رونـد  يك بررسي مورد دوره در

 در شـده  داده پـرورش  و آموزش ابتدايي سطح هاي سهم ازتر  پايين آنها گرچه دهد، مي

 . هستند 9 شكل

ـ  ثبـت  انآمـوز  دانش از بيشتر آموزگاران جمعيت رشد چون  مـدارس  در شـده  امن

 مثبت روند جهان در آموزگار هر براي متوسطه مدارس انآموز دانش تعداد بود، متوسطه

 گـروه . كـرد  كـاهش  بـه  شـروع  نسبت اين ،آن از پس و داشت 2004 تا يدار نوسان و

 منفـي  رونـد  زيـرا  بودنـد  زماني مقطع اين براي استثنايي تنها توسعه حال در كشورهاي

 نسبت باالترين OIC عضو كشورهاي ،2008 در. شد آشكار 2000 لسا از پس بالفاصله

 6/19 رقـم  بـا  7/10 منفـي  شديد كاهش عليرغم متوسط طور به را آموزگار -آموز دانش

 در آموزگـار  هـر  در انآمـوز  دانـش  ،1999 سـال  بـا  مقايسه درها  گروه بين. كردند ثبت

 آنها و داشتند بررسي وردمي  دوره در ماليمي كاهش جهان و توسعه حال در كشورهاي
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 حين، اين در. گرفتند قرار 2008 سال در 3/18 و 6/19 متوسط با OIC كشورهاي ازپس

 كه حالي در داد،  ميآموزش را نفر 5/13 تنها توسعه حال در كشورهاي در آموزگار يك

 . بود نظر موردي  دوره ابتداي در انآموز دانش براي8/14 پايين سطح در رقم اين
  

 
 متوسطه مدارس در آموزگار - آموز دانش نسبت :12 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 يافت، افزايش ECA و SSA در آموزگار -آموز دانش نسبت، OICفرعي مناطق در

 از. بود 2008 در 6/19با رقم  OIC متوسط زير هنوز ،1/16رقم با ،ECA متوسط گرچه

 بـه  1999 در 3/16از سكـال  جمعيـت  متوسط در كاهش شديدترين EAP ديگر، طرف
 آموزگـاران  تعـداد  در جهـش  دليل به  عمدتا2008ً در هر آموزگار در آموز دانش 2/12

. كـرد  تجربـه  بررسي موردي  دوره در ميليون 704/1 به994/0 از متوسطه مدارس شاغل

 تعـداد  باالترين SA منطقه آمد، پايين آموز دانش 6 تا  آموزگار-آموز  دانشنسبت گرچه

 ميليـون  36 بـا . داشـت  2008 در آموزگـار  يـك  وسيله به يافته تعليم ،7/28، وزآم دانش

 شـدگان  نـام  ثبـت % 33 از بـيش  MENA متوسطه، مدارس در شده نام ثبت آموز دانش

 جمعيتتر  سريع رشد علت به حال، اين با. داد اختصاص خود به OIC متوسطه مدارس

 آمـوز  دانش 3 به نزديك تربيت هب آموزگار يك متوسط، طور به MENA در آموزگاران،

 .كرد اقدام كمتر يا
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 OIC فرعي مناطق حسب بر متوسطه مدارس در  آموزگار-آموز دانش هاي نسبت :13 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 از كمتـر ،  OICعـضو  كشور 12 است، شده داده نشان 14 شكل در كه طور همان

 بـين . داشـتند  آموزگار هر در -آموز دانش 5/13 يعني توسعه، حال در كشورهاي متوسط

 ديگر، طيف در. بود 1: 10زير قطر و لبنان كويت، آذربايجان، در نسبت اين كشورها، اين

 40 از بـيش  درس كـالس  هر در خود متوسطه مدارس در كه بود كشوري تنها پاكستان

سـط  متو  برابـر دو از بـيش  آموزگـار  - آموز دانش نسبت اين بر عالوه. داشت آموز دانش
 . شد بيسائوي  گينه  در ساحل عاج و3/18جهاني 

 
 متوسطه مدارس در آموزگار-آموز دانش نسبتترين  پايين با OIC عضو برتر كشور 10: 14 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع
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  (Tertiary Schools) اي مدارس فني حرفه  .2,3

 محتوي با است يهاي برنامه شاملاي  حرفه فني مدارسدر  ترباال پرورش و آموزش

ي  مرحلـه  اولـين . شـود   مـي رضـه  ع4 و 3در سطوح  ISCED در كه آنچه ازتر  پيشرفته
 را 5A سـطح  كـه  اسـت  پنجم سطح ISCEDاي  حرفه فني مدارس پرورش و آموزش
 براي كافي هاي صالحيت ارائه منظور به نظري هاي برنامه شامل عمدتاً و دهد،  ميپوشش

 سطح و باال؛ هاي مهارت با پيشرفتهاي  حرفه و تيتحقيقا هاي برنامه به ورود مجوز كسب

5B هـستند اي  حرفـه  تخصـصي  يا /و فني عملي، بيشتر عموماًها  برنامه آن در كه است .

 بـه  كـه  اسـت  يهـاي  برنامـه  شامل ،6 سطح ISED، اي حرفه و فني مدارس دوم مرحله

 تحقيقات هيگوا يك اعطاي به منجر و دارد اختصاص اصيل تحقيقات و پيشرفته مطالعه

 . شود  ميپيشرفته

  

 
 OIC عضو كشورهاياي  حرفه و فني مدارس درها  مربي و نام ثبت كل :15 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 عـضو  كـشورهاي اي  حرفـه  و فنـي  مدارس در انآموز دانش تعداد نام، ثبت ديد از

OIC  فارغ چون. )15شكل  (يافت افزايش% 70 از بيش يعني ميليون، 4/24 به 3/14از 

 كار نيروي و بيشتر صالحيت  داراي عموماًالتراب سطح در پرورش و آموزش التحصيالن

 ايـن  بـا . اسـت  نويدبخش OIC براي خصوص به مسئله اين ،باالتري هستند مهارت با
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 جمعيـت  :نيـست  بينانـه  خوش آنقدر موجود هاي سهم برحسب شده ارائه تصوير حال،

 جمعيـت % OIC ،5/21 عـضو  كـشورهاي  دري ا حرفـه  و فنـي  مـدارس  انآمـوز  دانش

 1999كه در سال  حالي در است، 2008 سال در توسعه حال در كشورهاي انآموز دانش

 ثابـت  تقريبـاً  جهان نام ثبت كل در OIC سهم آن، بر عالوه. بود بيشتر درصد 3آن تنها 

 بنابراين،. ددا نشان نظر موردي  دوره در را% 7/15 به% 3/15 از كمي افزايش تنها و ماند

 كشورهاي يافت، افزايش پرورش و آموزشتحصيالت عاليه  در انآموز دانش كل گرچه

 .شوند همگام توسعه حال در كشورهاي% 92 متوسط رشد با توانند  نميOIC عضو

اي  حرفـه  فني مدارس براي مربي ميليون OIC 44/1 عضو كشورهاي حين، اين در
 سال در نفر ميليون 77/0 استخدام به نسبت تغيير% 3/48 دهنده نشان كه كردند استخدام

 كـاهش  :رسـد   مـي نظر به طور همان تصوير دارند، كه يهاي سهم حسب بر. است 1999

اي  حرفـه  فنـي  مـدارس  آموزگـاران  جمعيـت  ،1999 سال با مقايسه در درصد 3 از بيش
 تنهـا  آن جهـاني  سـهم  حاليكـه  در داد تـشكيل  را توسـعه  حـال  در كـشورهاي % 2/18

ــوچكي از ه ــستگي ك ــه 1999در % 4/12مب ــذارد 2008در % 8/11 ب ــايش گ ــه نم    را ب

 . )15شكل (
 

  
 يا حرفه يفن مدارس در يمرب آموز دانش نسبت :16 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 آموزش تيفيك دادن نشان يبرا معموالً آموزگار -آموز دانش كمتر هاي نسبت چون

 - آموز دانش هاي نسبت يبرا مثبت روند كي دهمشاه شوند،  ميگرفته نظر در پرورش و
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 تعداد گرچه است، توجه جالب 16 شكل در يجهاناي  حرفه يفن مدارس سطح در يمرب

 8در شـكل   ييابتدا و متوسطه مدارس يبرا را يمنف يدرون آموزگار هر در انآموز دانش

 حـال  در يهاكـشور  داشـت  وجود روند نيا يبرا كه يياستثنا تنها. بود داده نشان 12و 

ـ  كي آنها در كه بودند توسعه  يفنـ  مـدارس  آمـوز  دانـش  2/12آمـوزش  بـه  شـروع  يمرب
 نيـ ا شيافـزا . بـود  شتريـ ب آمـوز  دانش كي 1999 در كه يحال در كرد 2008 دراي  حرفه
 يهمگام يبرا پرورش و آموزش بازار در يمرب يكاف تعداد ورود عدم يمعنا بهها  نسبت

 بـا  پرورش و آموزش تيفيك يارتقا جهتاي  حرفه يفن انزآمو دانش تعداد رشد نرخ با

 .است يمرب هر در انآموز دانش تعداد كاهش

 آموزگـاران  و انآموز دانش تيجمع رشد نرخ نيب شكافترين  ضيعر ها، گروه نيب

 .بـود OIC عـضو  يكشورها در )براي مربيان% 3/48ان در برابر آموز دانشبراي % 3/70(

 طـور  به OIC عضو يكشورها در يمرب - آموز دانش نسبت در شياافز نيباالتر ن،يبنابرا

 در كـرد  آمـوز  دانـش  3/21 آموزش به شروع 2008 در يمرب كي و شد، مشاهده متوسط

. بـود  5/18 است، شده دادهنشان  16 شكل در كه طور همان 1999 در رقم نيا كه يحال

 يكشورها (جهان رد متوسط درس كالس  پيش آمد،2005 سال در  انسدادي كهرغميعل
ـ  هر در شتريب آموز دانش) 2 (1 به كينزد زين) توسعه حال در  سـال  بـا  سهيـ مقا در يمرب

  .داشت 1999

 داشت را رييتغ نيبزرگتر OIC در SSA يفرع مناطق كه است آشكار ،17 شكل از

 رشـد  آن علت. شد برابر دو از شتريب 1999 سال با سهيمقا در يمرب -آموز دانش نسبت و

% 98شده تا  نام ثبت انآموز دانش تعداد كه بود يوقت در آموزگاران، تيجمع %3/5 يمنف

ي  انـدازه  در را شيافـزا  نيبـاالتر  SA نكـه يا بـا . افتي شيافزا ونيليم 53/2 به 28/1از 
 ريز هنوز ،19 ،يمرب - آموز دانش نسبتاي  منطقه متوسط SSA از پس كرد، ثبت% 4/38

 زيـ ن ECA و EAP ،منـاطق  شـده  يبررسـ ي  دور نيحـ  در. بود2008  در3/21 متوسط
 تجربـه  كـم،  مقـدار  به گرچه را، يمرب هر در شده نام ثبت انآموز دانش تعداد در شيافزا

 در انآمـوز  دانـش  تراكم آن در كه بودند OIC يفرع مناطق تنها MENA و LA كردند،

 .افـت ي شكاه مناطق نيا در آموزگاران تيجمع عيسر رشد علت به عمدتاً درس كالس

 423 و شـده  نام ثبت آموز دانش ونيليم 2/10 با رايز دارد يخاص تيهما MENA مورد
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و % 8/41بـه ترتيـب    MENA كنند،  ميكاراي  حرفه يفن مدارس در كه يآموزگارهزار 
 خـود  بـه  را آموزگـاران  تيـ جمع و OICاي  حرفـه  يفنـ  مـدارس  نـام  ثبت كل% 6/32

 .داد اختصاص

  
 OIC يفرع مناطق حسب براي  حرفه يفن مدارس در يمرب -آموز شدان هاي نسبت :17 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع
  

، و رانيـ ا ،يانـدونز  هـاي  نـام  بـه  كشور سه تنها ،يانفراد طور به كشورها سطح در
 هـاي  سـهم  بـا را  OICاي  حرفـه  يفنـ  مـدارس  آموز دانش  ميليون4/24از % 5/42تركيه 

 كـار  يرويـ ن كـل  از% 2/46 طـور،  نيهم. دادند يجا خود در ا%4/10و % 9/13 ،2/18%

  .بودند شاغل كشورها نيا در انيمرب

 

 
 يا حرفه يفن مدارس هاي نسبت نيتر نييپا با OIC عضو برتر يكشورها :18 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع
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 كي در OIC عضو يكشورها ،يمرب -آموز دانش هاي نسبت حسب بر حال، نيا با

 يباال رقم يمرب كي گر،يد طرف در. گذاشتند شينما به را ياديز تنوعات عيوس اسيمق
 كـالس  كـه  يالحـ  در داد، لميتع را سائويب نهيگ دراي  حرفه يفن مدارس آموز دانش 148

 هـاي  نـسبت  عـضو  كشور 22. داشت يمرب هر در آموز دانش 2 ويمالد در متوسط درس

 پر سودان و توگو ،يمال ها،آن نيب. داشت OIC 3/21 متوسط ازا ر يمرب آموز دانش باالتر

. داشـتند  آموز دانش 4/43 و 2/67، 7/68را با اي  حرفه و يفن درس كالسترين  تيجمع

ـ  - آمـوز  دانش يكمتر نسبت 18 شكل عضو كشور 11 مقابل، نقطه در  متوسـط  از يمرب

 . توسعه داشتند حال در يكشورها3/12
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 (GER & NER) ناخالص و خالص نام ثبت هاي نرخ. 3

11(GERs) "ناخالص نام ثبت هاي رخن"
 و آمـوزش  نظـام  ظرفيـت  دهنـده  نـشان  

 دادن نـشان  بـراي هـا   نـرخ  ايـن  از. است سني مشخص گروه يك نام ثبت براي پرورش

 نظـر  از. شـود   مياستفاده پرورش و آموزش از مشخص سطحي در مشاركت كلي سطح

 گـرفتن  نظـر  رد بـدون ، پرورش و آموزش از خاصي سطح در نام ثبت كل GERs فني،

 مطـابق  كـه  قبول قابل رسمي مدرسه سن جمعت از درصدي عنوان به و دهد  ميرا سن،

 مدرسه كه آنهايي بجز مدرسه از خصوص به سال يك در پرورش و آموزش سطح همان

 محاسـبه  سـن  گرفتن درنظر بدون نرخ اين كه طور همان. استاند  گفته ترك را متوسطه

 نشان% 100 باالي مقياس در راتر  پايين و باالتر سنين نام ثبت دامنه همچنين آن شود، مي

 . دهد مي

GER بـه  انآمـوز  دانش چه است، مشاركت از بااليي درجه دهنده نشان عموماً باال 

 از بيـشتر  يا% 100 به GER مقدار رسيدن. نه يا باشند داشته تعلق رسمي سني گروه يك

 مدرسـه  سن در جمعيت تمام عهده از تواند  مياصل، در كشور يك كه دهد  مينشان آن

 GER بـه  نيـل  بنابراين. باشند كرده نام ثبت افراد اين تمام كه دهد  نمينشان ولي برآيد،

 در شـرايط  واجـد  اطفـال  تمـامي  نام ثبت براي كافي شرط ولي است الزم% 100 حد در

 تجـاوز % 90 از پرورش و آموزش از خاصي سطح براي GER كه وقتي. نيست مدارس

 سـن  گـروه  جهـاني  دسـتيابي  بـراي  كهاي  شماره به انآموز دانش جاهاي تعداد كل د،كن

 سنين با افراد نام ثبت باشيم داشته انتظار اگر حال، اين با. رسيد خواهد است الزم رسمي

 بـاز  انتظـار  مـورد  سني گروه از انآموز دانش براي جا تا يابد كاهش آينده در پايين يا باال

 . باشد فهم قابل تفسيري تواند  مياين شود،

 نام ثبت خالص هاي نرخ
12 (NETs)سـطح  براي را رسمي سن گروه نام ثبت كل 

 بيـان  مربـوط  جمعيـت  از درصـدي  عنوان به كه دهد  ميپرورش و آموزش از مشخصي

 و كودكان پرورش و آموزش از خاصي سطح در پوشش دامنه دادن نشان براي و شود مي
 باشـند  پرورش و آموزش از خاصي سطح با مطابق رسمي سن هگرو به متعلق كه جوانان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

11. Gross Enrolment Rates (GERs) 
12. Net Enrolment Rates (NERs) 
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 . رود  ميكار به

 رسـمي  سـن  جمعيـت  بـراي  پوشـش  از بااليي درجه هدهند نشان باال NER يك

 تـوان   مـي را افـزايش  بـه  رو رونـد . است% 100 نظريه در مقدار حداكثر. است مدارس

 بـا  NER قتـي و. دانـست  پرورش و آموزش از خاصي سطح در پوشش بهبود از بازتابي

GER را سـن  بـاالي  و سن زير افراد نام ثبت اثرات دو اين بين تفاوت شود،  ميمقايسه 
 اندازه براي ابزاري ،%100 با تفاوت آن، بقيه باشد،% 100 زير NER اگر. كند  ميبرجسته

 دسـت  بـه  را پـرورش  و آموزش از خاصي سطح در نشده نام ثبت كودكان نسبت گيري

 سـطوح  سـاير  در توانـستند   مـي جوانان /كودكان اين از برخي چون ،حال اين با. دهد مي

 درصـدي  عنوان به وجه هيچ به نبايد تفاوت اين باشند، كرده نام ثبت پرورش و آموزش

 . شود گرفته نظر در نشده نام ثبت انآموز دانش از

 
 ابتدايي مدارس .3,1

 در "(GER) لصناخـا  نام ثبت هاي نسبت" هاي متوسط كه ديآ يبرم ،19 شكل از

 مـورد ي  دوره يبـرا  توسـعه  حـال  در يكـشورها  بجز جهان سرتاسر در ييابتدا مدارس

 توجـه  جالـب  OIC متوسط يبرا خصوص به باال به رو روند نيا. افتي شيافزا يبررس

 در% 9/99 بـه  1999 در% 6/89 از% 10 توجـه  قابل شيافزا به آن مثبتي  نقطه رايز بود

% 100 از جهـان  و توسـعه  حـال  در يكـشورها  GER ن،يحـ  نيـ ا در. شد منجر 2008

 يبـرا % 103 حـدود  در رقـم  نيا كه يحال در افتندي دست 2008 در% 104 به و گذشتند
 . داد نشان 1999سال با سهيمقا در را يميمال كاهش و بود توسعه حال در يكشورها

 روند كي جهان سطج در زين (NERs) نام ثبت خالص هاي نرخ، GERs با همراه

 بـه  2008 در و افـت ي شيافـزا % 8/3جهان NER متوسط. گذارندند شينما به را مثبت

 در رييـ تغ %5/4 از پـس  ييابتـدا  مـدارس  انآمـوز  دانش% 86 كه يحال در ديرس% 8/87

ـ . كردنـد  نـام  ثبـت  توسـعه  حـال  در يكـشورها  در1999 سال با سهيمقا  ،هـا  گـروه  نيب
 تجربـه % 8/81 به 1999در % 8/76را از  NER شيافزا نيباالتر OIC عضو يكشورها

 در ييابتدا مدارس سن در انآموز دانش% 2/18 به كينزد كه كند  ميمشخص نيا. كردند

 در رقـم  نيا كه يحال در بودند نكرده نام ثبت ييابتدا مدارس در OIC عضو يكشورها

 . بود% 3تنها توسعه حال در يكشورها
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تـرين   كيـ بار توسـعه  حـال  رد يكشورها شود،  ميسهيمقا NERs با GERs يوقت
 نيـ ا. داشـتند  شـده  يگـذار  نقطـه  خـط  و ميمستق خط نيب بود،% 6 بايتقر كه را شكاف
 بـه  شـكاف  نيا گر،يد طرف از. است نام ثبت سن يباال اي نييپا ريتأث از يبازتاب شكاف

 2008 سال يبرا توسعه حال در يكشورها و OIC در% 18 و جهان در% 16ميزان باالي 

 . ديرس

 
 ييابتدا مدارس ناخالص، و خالص نام ثبت هاي نرخ :19 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 NERs بـود،  كـشور  30ن يـ در ا %100 يبـاال  OIC كـشور  30در  GERs چون

 كـشور  27. كـرد  خواهـد  عرضـه  جداگانه طور به كشورها سطح در يتر واضح ريتصو
 همان. افتندي دست 2008 سال در 8/87 يجهان متوسط از يباالتر NER به OIC عضو

 و كستان،يتاج تونس، ن،يبحر ران،يا NERs است، شده داده نشان 20 شكل در كه طور
 يمين از شيب گر،يد فيط در. بود ،%97 توسعه، حال در يكشورها از باالتر يحت اوگاندا

 ثبـت  نسودا و يبوتيج جر،ين ييابتدا مدارس در ييابتدا مدارس سن در انآموز دانش از

 .بودند دهنكر نام
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 ييابتدا مدارس در NER حسب بر OIC عضو برتر كشور 10 :20شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
  (Secondary School)مدارس متوسطه. 3,2

GERs اتيخصوص همان متوسطه مدارس در GERs بـه  ييابتـدا  مـدارس  در را 

 در. ابدي  ميشيافزا توسعه حال در يكشورها بجز جهان سرتاسر در و گذارد  ميشينما

 بـه  خـود  1999 نـرخ  يبـاال  كاهش درصد 2 حدود با GER توسعه حال در يكشورها

 . )21شكل ( ديرس% 1/106

 1999در % 50از  OIC عـضو  يكشورها در GER در جهش نيباالتر ،ها گروه نيب

 از پـس  توسـعه  حال در يكشورها رات،ييتغ برحسب. شد مشاهده 2008در % 4/60به 

OIC متوسـطه  مـدارس  نظام پوشش تحت انآموز دانش %2008،6/68 در. گرفتند قرار 

 سهيمقا در% 8/8 حدود در شيافزا كي دهنده نشان كه بودند، توسعه حال در يكشورها

 نيـ ا ريـ ز همچنـان  توسـعه  حـال  در يكشورها GER حال، نيا با. تاس 1999 سال با
 . ماند ي باق2008در % 6/74حد  در جهان در شاخص

 GERs از اسـت،  شـده  داده نـشان  شده يگذار نقطه خطوط با كه ،NERs گرچه

 بـود، تـر   نييپـا  يقانون سن از شتريب وتر  كم نيسن در نام تبث علت به مربوطه هاي گروه

 در توسـعه  حـال  در يكـشورها  در متوسـطه  مدارس سن در انآموز دانش% 90 از شيب

 در يهاكـشور  و OIC عـضو  يكـشورها  NERs گر،يد طرف از. كردند نام ثبت 2008

 متوسـط  از توانـستند   نمييبررس مورد دوره در شيافزا به رو روند رغميعل توسعه حال
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 اسـت،  %7/52كـه ، NER يبـرا  OIC متوسط ن،يا از شتريب. شوند شتريب %7/64يجهان

 مـدارس  در متوسـطه  مـدارس  سـن  در انآمـوز  دانـش  از يمين به كينزد كه كرد آشكار

 . بودند نكرده مان تثب 2008 در OIC عضو يكشورها متوسطه

 
 متوسطه مدارس خالص، و ناخالص هاي نرخ :21 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 در يبـاالتر  GERs بـه  OIC عـضو  كشور 25 ،يانفراد طور به كشورها سطح در

 كشورها، نيا از تا 11 نيب. افتندي دست% 6/74 يجهان متوسط به نسبت متوسطه مدارس

ـ  دارند، علقت MENA منطقه به آنها يتا شش  يسـن  گـروه  انآمـوز  دانـش % 90 از شيب
 و ان،يگو جان،يآذربا) A ، بخش22شكل ( كردند نام ثبت متوسطه مدارس دراي  سهيمقا

. %4/101و % 1/102و % 6/105 هـاي  نرخ با% 100 از شيب يحت GERs يدارا ازبكستان

 جر،ين نافاسو،يبورك چاد، متوسطه مدارس در انآموز دانش پنجم كي از كمتر كه يحال در

 . كردند نام ثبت يسومال و
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  A، GERs :بخش                       B،NERs: بخش

 متوسطه مدارس در NERs و GERs برحسب OIC عضو برتر كشور 10 :22 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع

 
 بـه  خالص نام ثبت برحسب هياول تيموقع چهار A.22 شكل در انيگو ياستثنا به

ـ  و ن،يبحـر  ازبكـستان،  جـان، يآذربا نچو يكساني يكشورها لهيوس  .شـد  ميتـسه  يبرون

 NERs كـه  ودنـد ب OIC عـضو  يكـشورها  تنها ازبكستان و جانيآذربا. )B.22 شكل(

  .داشتند% 5/90 يعني توسعه جال در يكشورها متوسط از يباالتر

  

  (Tertiary Schools) اي  حرفهيمدارس فن. 3,3

ل يدل. ستين بارز چندان خالص نام ثبت نرخ ،يا حرفه يفن پرورش و آموزش يبرا
 زمـان  مـدت  در گـسترده  تنوعـات  علـت  به مناسب يسن گروه كي نييتع مشكالت آن

 مـدارس  در  نام ناخـالص ثبت برحسب. است پرورش و آموزش سطح نيا درها  برنامه

 يكـشورها  در مربوطه رقم ريز OIC متوسط ،2008در  ،%1/17نرخ  با ،يا حرفه و يفن
 .بود %8/30 يجهان رقم مين كينزد و% 9/23 يعني توسعه حال در
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 يا حرفه يفن مدارس ناخالص، نام ثبت هاي نرخ :23 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 شكل در كه طور همان را رشد روند نيتر نييپا OIC عضو يكشورها آن، بر عالوه

ه از افتـ يتوسـعه   يكـشورها  GER متوسـط  كـه  يحال در كردند تجربه ديد توان  مي23
 .افتيش ي افزا2008در % 7/63 به 1999در  1/49%

 
 يا حرفه يفن مدارس در GER برحسب OIC عضو برتر كشور 10 :24 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 
 2008 در OIC عـضو   كـشور 10 است، شده داده نشان 24 شكل در كه طور همان

ـ . افتنـد ي ستد% 8/30 يهانج متوسط از يباالتر GER بهاي  حرفه يفن مدارس در  نيب
 از يمـ ين از شيب رايز آوردند، دست به را اول تيموقع سه لبنان و زستان،يقرق ،يبيل آنها،



  OIC   31 عضو ئكشورها در تربيتي و علمي  توسعه 

. بودنـد  كـرده  نام ثبت كشورها نيا مدارس دراي  حرفه يفن مدارس سن در انآموز دانش

 آنهـا اي  حرفـه  و يفن مدارس نام ثبت هاي نرخ كه بودند عضو كشور 12 گر،يد طرف از

 . بود %5 ريز يحت
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 پرورش و آموزش در يدولت هاي نهيهز. 4

 در يتساو و ياقتصاد رشد ا از نظرر پرورش و آموزش قات انجام شده،يج تحقينتا

 تنهـا  نـه  پـرورش  و آمـوزش  در يدولت دخالت به ازين نيهمچن دهد،  ميقرار باال يمكان

 بـه  پـرورش  و زشآمـو  يبـرا  اعتبار نيتأم يبرا بلكه منابع، صيتخص يبرا ييكاربردها

 در يدولتـ  مخـارج  سـطوح  "گـزارش " از بخش نيا جنبه، نيا از. داردها  دولت لهيوس

-2008ي  دوره در خـود  يرقبـا  بـا  سهيمقا در OIC يكشورها در را پرورش و آموزش

 .كند  ميليتحل 1999

 
  GDP از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش در يدولت مخارج. 4,1

 بـا  مخـارج  نيـ ا سهيـ مقا پرورش و آموزش در يدولت مخارج ليتحل يبرا راه كي

 مخـارج  كـل  جهـت،  كيـ  از، كـه  است، اقتصاد كي (GDP) يداخل ناخالص محصول

 شده داده صيتخص GDP مقدار توان  مين،يبنابرا. دهد  مينشان را اقتصاد آن در يدولت

 همحاسـب  يبـرا  كه يمقدار. كرد محاسبه دولت لهيوس به را پرورش و آموزش بخش به
 از يدرصـد  عنـوان  بـه  پـرورش  و آموزش در يدولت مخارج" رود  ميكار به نسبت نيا

GDP " هيسـرما  يبـرا  دولـت  كـه  اسـت  يتـ ياهم نشانگر نيهمچن شاخص نيا. است 
 . است قائل يانسان منابع يگذار

 طـور  به جهان سرتاسر هاي دولت است شده داده نشان 25 شكل در كه طور همان

 كه يحال دراند  كرده نهيهز پرورش و آموزش در 1999 در را خود GDP از% 4 متوسط

.  برسـد 2008در % 1/4به  تا افتي شيافزا دهه كي در 1/0ي  اندازه به يآرام به رقم نيا

 هـاي  نـه يهز. انـد  كـرده  نهيهز توسعه حال در يكشورها از شيب افتهي توسعه يكشورها

 و بود 1999 در GDP از %3/4 توسعه حال در يكشورها پرورش و آموزش در يعموم
 يكشورها هاي دولت حال، نيا با. اد شديز% 5/4 تا 2008ر د شتريب شيافزا با نسبت نيا

 در پرورش و آموزش بخش در را خود GDP از %8/2 توانستند  ميتنها توسعه حال در

% 9/2 بـه  2008در و افتي شيافزا دهه كي در% 1/0 تنها نسبت نيا و كنند نهيهز 1999

 . ديرس
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 *GDPاز يدرصد عنوان به پرورش و آموزش در يدولت مخارج :25 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا شده تراز هم هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 و آموزش يدولت هاي نهيهز گرچه نبود نانهيخوشب چندان OIC يكشورها تيموقع
 در توسـعه  حال در يكشورها متوسط از كه شد، 1999 در آنها GDP از% 9/2 پرورش

 كـه  اسـت  آشـكار . افـت يكـاهش  % 6/2 بـه  2008ر د نـسبت  نيـ ا بود، باالتر زمان آن

 طـور  به آنها اقتصادي  اندازه گرفتن نظر در با پرورش و آموزش بخش يدولت هاي نهيهز

 . بود توسعه حال در و افتهي توسعه يكشورها ازتر  نييپا OIC يكشورها در متوسط

 از يدرصـد  عنوان به را پرورش و آموزش مخارجاي  منطقه هاي متوسط 26 شكل

GDP يكشورها OIC ـ 2008 و 1999 هـاي  سـال  يبـرا  كشورها تمام با سهيمقا در  ه ب
 متوسط از ياديز مقدار به EAP ياعضا يبرا نسبت نيا طور، نيهم. گذارد  ميشينما

 بـه  2008 تا گرچه و داشت، يبهتر عملكرد% 4/3 مقابل در% 5/8 با 1999 دراي  منطقه

 يكشورها يبرا نسبت نيا. بود% 3/3اي  منطقه متوسط از باالتر هنوز افتي كاهش% 8/3
OIC در ECA ازتر  نييپا آن گرچه ن،يبنابرا. افتي شيافزا دوره نيا در %14به% 6/2 از 

 يشيـ  پ2008در  %1/4اي  منطقـه  متوسـط  از آن ، بـود 1999در % 9/3اي  منطقه متوسط
. افـت ي كاهش% 1/6% 3/6ا دوره نيا در LAاي منطقه ياعضا يبرا مزبور نسبت. گرفت

 نيـ ا. مانـد  يبـاق  التربا% 4/4و % 7/3مربوطاي  منطقه هاي متوسط از باالتر هنوز آن يول
 يول ابد،ي  ميكاهش% 5/1 به 6/1، از نكرد يرييتغ چندان MENA ياعضا يبرا نسبت
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 نـسبت  نيـ ا. مانـد  يباق 2008در % 9/1 و 1999در % 2/2اي  قهمنط هاي متوسط ريز آن

 بـه % 3/1 از هم باز آن رايز استترين  نييپا SA عضو يكشورها يبرا OIC رد كماكان

 يتـوجه  قابـل  مقدار به ارقام نيا آن، بر عالوه. افتي كاهش نظر موردي  دوره در% 8/0
 مـذكور  نـسبت . بودنـد  2008 در% 6/2 و 1999در % 8/3اي  منطقه هاي متوسط از كمتر

 عملكـرد % 6/2 در مقابـل  1999در % 7/4اي  منطقـه  هـاي  متوسط ازSSA ياعضا يبرا

 متوسـط  از بـاالتر  هنـوز  افـت، ي كـاهش % 9/2 بـه  2008 تـا  آن گرچه و داشت، يبهتر

 . بود% 8/1اي  منطقه
  

 
 از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش در يدولت مخارجاي  منطقه هاي متوسط :26 شكل

GDP 
 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا شده تراز هم هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 شـاهد  ECA بجـز  مناطق تمام در OIC يكشورها كه دهد  ميننشا يزمان ليتحل

ـ  GDP بـه  پرورش و آموزش در خود يدولت مخارج هاي نسبت در يكاهش  و 1999ن يب
بـه  % 7/4از ( SSA و) %8/3به % 5/8از  (EAP ياعضا يبرا كاهش نيا و  بودند2008

 پرورش و آموزش يدولت مخارج نرخن يباالتر، 2008 تا. نبود توجه قابلچندان ) 9/2%

 LA ياعضا آن از پس ،)%14 (شد ثبت ECA ياعضا يبرا GDP از يدرصد عنوان به

)1/6%(،EAP )8/3%( ،SSA )9/2% ( وSA) 8/0% (  گـرفتن  نظـر  در بـا . قـرار دارنـد 

، مـرتبط  منـاطق  يبـرا  كـل  هاي متوسط و OIC يكشورهااي  منطقه متوسط نيب سهيمقا
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اي  منطقـه  هـاي  متوسط از SSA و ،EAP، ECA، LA عضو يكشورها يبراها  متوسط
 . گرفت يشيپ كل

 از% 7/8 پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  هاي نهيهز ،يانفراد طور به كشورها سطح در

GDP ـ  نـرخ  نيباالتر كه داد، ليشكت را يبوتيج در  هـاي  داده بـا  OIC يكـشورها  نيب

، %)2/7(، تـونس  )%6/7(، كومـور  )%1/8(و ي، مالديبوتيهمراه با ج. بود 2008 تا موجود
مـن  ي،  )%7/5(، مـراكش    )%7/5 (ي، عربـستان سـعود    )%1/6(ان  ي، گو )%6/6(زستان  يقرق

 بـه عنـوان   يرج دولتـ را برحـسب مخـا   OIC كشور برتر  10) %1/5(، و سنگال    )2/5%(
 كـشورها  نيـ ا يتمام كه است ذكرقابل . )27شكل (ل دادند ي را تشكGDP از يدرصد

 يمل درآمد حسب بر كم متوسط درآمد اي كم درآمد با يكشورها يسعود عربستان بجز
 . هستند خود GNI "ناخالص

 
 يصددر عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج برحسب OIC برتر كشور 10 :27 شكل

2008در  GDP از
* 

 SESRIC, UNESCO :منبع

 انيگو و زستانيقرق تونس، ،يبوتيج يبرا ريمقاد از يبازتاب ارقام نيا ،ها داده به يدسترس عدم علت به* 

 .هستند

  

 يدولت مخارج كل از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج. 4,2
 است يگريد مهم شاخص مخارج كل در پرورش و آموزش يدولت هاي نهيهز سهم

 سـهم . رديـ گ  مياندازه يدولت هاي نهيهز در را پرورش و آموزش بخش ينسب تياهم كه
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 دولت شتريب تيحما دهنده نشان، يدولت مخارج كل در پرورش و آموزش مخارج باالتر

 . است پرورش و آموزش بخش از

 در OIC يكشورها در يدولت مخارج كل در پرورش و آموزش يدولت مخارج سهم

شـكل  (د بو شتريب توسعه حال در و افتهي توسعه يكشورها از باالتر يبررس موردي  دوره
 بخـش  در متوسـط  طـور  به OIC عضو يكشورها درها  دولت كه ديآ يبرم نيچن. )28

 توسعه حال در و افتهي توسعه يكشورها هاي دولت از شيب نسبت به پرورش و آموزش

 پـرورش  و آمـوزش  بخـش  يدولتـ  هاي نهيهز، OICعضو يكشورها در. اند كرده نهيهز

 افتـه ي توسعه كشورها در نسبت نيا. داد  ميليتشك 1999 در را آنها مخارج كل% 4/16

  تا يجهان متوسط كه يحال در بود،% 5/14 توسعه حال در يكشورها در و% 13

 و% 9/16 بـه  OIC عـضو  يكشورها در مذكور نسبت. بود% 2/13 تنها 2008سال 
 توسعه يكشورها در كه يحال در افت،ي شيافزا% 6/15 به توسعه حال در يكشورها در

 . شد% 7/12 به يجهان متوسط كاهش به منجر و افتي كاهش% 2/12 به افتهي

  
 يدولت مخارج كل از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج :28 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا هشد تراز هم هاي متوسط ،متوسط رقاما* 

  

 عنـوان  بـه  را پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  مخـارج اي  منطقه هاي متوسط 29 شكل

 يبـرا  كـشورها  تمـام  با سهيمقا در OIC يكشورها يبرا يدولت مخارج كل از يدرصد
 EAP منطقه درOIC يكشورها يبرا نسبت نيا. دهد  مينشان 2008 و 1999 هاي سال
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ــط از ــهم متوس ــل % 16 (1999 دراي  نطق ــل % 4/18 (2008و ) %8/10در مقاب در مقاب
ن يـ در ا % 5/13بـه   % 7/10 آن از    ECAدر   OIC ي كشورها يبرا.  گرفت يشيپ) 9/11%

 1999 در% 11اي  منطقـه  متوسط ازتر  نييپا يكم آن گرچه ن،يبنابرا. افتيش يدوره افزا

 در LA ياعـضا  يبرا نسبت نيا .كرد تجاوز 2008 در% 2/11اي  منطقه متوسط از بود،

 متوسـط  گرچـه  ،%5/12بـه % 4/18 از افـت، ي كـاهش  يتـوجه  قابـل  مقدار به دوره نيا

 كاهش زين MENA ياعضا يبرا نسبت نيا. افتي شيافزا %4/17 به% 3/14ازاي  منطقه

 و 1999در % 9/18اي  منطقـه  هـاي  متوسـط  ريـ ز باز هـم  يول ،%4/18به % 3/20ا افت،ي
 رغميعل SA در OIC عضو يكشورها در كماكان نسبت نيا. ماند ياقب 2008در % 7/17

. مانـد  مقدارترين  نييپا افت،ي شيافزا نظر موردي  ورهر دد% 9/11به % 8 كه قتيحق نيا

% 8/11اي  منطقه متوسط از كمتر ياديز مقدار به كشورها نيا متوسط اگرچه حال، نيا با

 نيـ ا. كـرد  تجاوز 2008 در% 1/11اي  منطقه متوسط از يحت يآرام به آن ، بود1999در 
 متوسط گرچه افت،ي شيافزا دوره نيا در% 5/18 به% 6/16 از SSA ياعضا يبرا نسبت

 نيـ ا يبـرا  متوسـط  كـه  دهـد   مـي نـشان  و افت،ي كاهش% 3/17 به% 2/20 ازاي  منطقه
 يبهتـر  عملكـرد  يبررسـ  تحـت ي  دوره انيـ پا دراي  منطقه متوسط از OIC يكشورها
  .داشت

 و LA منـاطق  عـضو  يكـشورها  بـرخالف  كـه  دهد  مينشان يزمان ليتحل كل، در
MENA ، در كـه  ييآنهـاEAP، ECA، SA، و SSA  در يشيـ افزا شـاهد  هـستند 

 و 1999 هـاي  سال نيب يدولت مخارج كل به پرورش و آموزش يدولت مخارج هاي نسبت
 كـل  از يدرصـد  نعنـوا  به پرورش و آموزش يدولت مخارج نرخ نيباالتر.  بودند2008

، )EAP) 4/18% ياعـضا  آن از پـس  شـد،  بـت ث SSA ياعـضا  يبـرا  يدولتـ  مخـارج 
MENA )4/18%( ،ECA) 5/13%( ،LA) 5/12%( و ،SA) 9/11% (در بـا . دارند قرار 

 يبـرا  يكلـ  هاي متوسط و OIC يكشورهااي  منطقه هاي متوسط نيب سهيمقا گرفتن نظر
 بجـز  منـاطق  نيا تمام در عضو يكشورها ايه متوسط كه ديگرد مشاهده، مرتبط مناطق

LA كرد تجاوزاي  منطقه يكل هاي متوسط از . 
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 از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج يبرااي  منطقه هاي متوسط :29 شكل

 يدولت مخارج كل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند ودموج هاي داده با كشورها يبرا شده تراز هم هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 يدولت مخارج نسبت نيباالتر عمان موجود، هاي داده با OIC عضو يكشورها نيب

پـس از آن  . دارد% 1/31 بـا  را يدولت مخارج كل از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش
 كيـ  از شيب )%6/25(زستان ي، و قرق)%7/25(، مراكش )%2/27 (يعربي  امارات متحده

 بـا  همراه. دادند اختصاص پرورش و آموزش بخش به را خود يدولت مخارج كل چهارم

نافاسـو  ي، بورك)%4/22(، تـونس  )%8/22 (يبـوت ي، ج)%6/24( عـاج  سـاحل  كشورها نيا
ـ ين) %3/20(ر  ي، و الجزا  )%21(ك  ي، موزامب )8/21%(  كـشور برتـر قـرار داشـتند     10ن يز ب
 ).30شكل (
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 يدرصد عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج برحسب OIC برتر كشور 10 :30 شكل

 * يدولت مخارج كل از

 SESRIC, UNESCO :منبع

 . 2008 و 2006 نيب موجود سال نيآخر يبراها  داده* 

 
  پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه . 4,3

 با را پرورش و آموزش يدولت جمخار كه كالن سطح مذكور هاي شاخص بر عالوه

GDP و آمـوزش  بخـش  در دولـت  يمال مشاركت كند،  ميهسيمقا يدولت مخارج كل اي 
ي  لهيوسـ  بـه  آن شـده  نـه يهز مقدار يريگ اندازه با خرد سطح در توان  ميزين را پرورش
 بر مًايمستق افتيره نيا ،يقبل هاي شاخص برخالف. كرد حيتشر آموز دانش هر در دولت

 كـل  ايـ  اقتـصاد ي  انـدازه  گرفتن درنظر بدون پرورش و آموزش يدولت هاي نهيهز سطح

 . شود  ميمتمركز يدولت مخارج

ـ  جهـان  سرتاسـر  در پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  مخـارج  ينش آموزاسرانه د  نيب
 1845 از يجهان متوسط دوره، نيا در )31 لكش (افتي شيافزا 2008 و 1999 هاي سال

 نيا. است% 8/4 انهيسال متوسط رشد نرخ با مطابق كه افت،ي شيافزا دالر 2264 به دالر
 دالر 5856از % 1/5انه يسـال  متوسط شيافزا كي با افته،ي توسعه يكشورها يبرا متوسط

 به دالر 274 از توسعه حال در يرهاوكش يبرا متوسط نيا. افتي شيافزا  دالر9139به 

 تـا  ن،يبنـابرا . است% 4/6 انهيسال متوسط رشد نرخ با مطابق كه افت،ي شيافزا دالر 478

 يكـشورها  در آمـوز  دانـش  هـر  يبـرا  پرورش و آموزش يتدول هاي نهيهز ،2008سال 
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 يكـشورها  يبـرا . بـود  توسعه حال در يكشورها به نسبت مرتبه 19 يباال افتهي توسعه
OIC ،افـت ي شيافـزا  دالر 461 بـه  دالر 265 از آمـوز  دانـش  هـر  يبـرا  نهيهز متوسط .

 شيافزا )%3/6 (هتوسع حال در يكشورها نرخ همان با باًيتقر متوسط نيا گرچه ن،يبنابرا
  . بود توسعه حال در يكشورها در شده ثبت سطح ازتر  نييپا هنوز آن افت،ي

 

 
)كايدالر آمر( پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه : 31 شكل

* 

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبراهم تراز شده  هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 هـر  يبـرا  را پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  مخـارج اي  منطقه هاي متوسط 32 شكل

 و 1999 هـاي  سـال  يبـرا  كـشورها  تمـام  با سهيمقا در OIC يكشورها يبرا آموز دانش
 مناطق يتمام درها  سال آن نيب آموز دانش هر يبراها  نهيهز متوسط. دهد  ميان نش2008

 يبرا شيافزا نيباالتر. افتي شياافز كشورها ريسا يبرا بلكه OIC يكشورها در تنها نه
ــشورها ــت شــد، پــس از آن  ) 151% (MENA، و )ECA) 171%در  OIC يك  LAثب

)55(% ،SA) 27%( ،SSA) 13%( و ،EAP) 12% (  2008 تـا  ن،يبنـابرا . قـرار دارنـد، 

 دالر، 1172 بـه  ECA در پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه  نيباالتر

 104 به SSA در دالر، 229 به LA در دالر، 400 به EAP در دالر، 943 به MENA در

 يكـشورها  يبرااي  منطقه هاي متوسط نيا حال، نيا با. ديرس دالر 68 به SA در و دالر
OIC در تفـاوت  نيبـاالتر  و مانداي  منطقه هاي متوسط كل ازتر  نييپا كماكان ECA و 
EAP شد مشاهده . 
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 * پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشنه سرا يا منطقه هاي سطمتو :32 شكل

 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا هم تراز شده هاي متوسط ،متوسط ارقام* 
 

 و آمـوزش  يدولتـ  مخارج نيباالتر تيكو موجود، هاي داده با OIC يكشورها نيب
ـ  متحـده  امارات آن از پس داشت، دالر 6513را با  آموز دانش هر يبرا پرورش  بـا  يعرب

. گرفتند قرار  دالر1219 با ي دالر، و مالز1311ه با ي دالر، ترك1711 دالر، عمان با 2474

 هـر  يبـرا  دالر 850 تـا  دالر 300 حـدود  كـه  ،ياندونز و مراكش، و،يمالد تونس، ران،يا

 ).33 شكل (هستند برتر كشور 10 نيب زين كردند، نهيهز آموز دانش

  
 *پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه  برحسب OIC برتر كشور10 :33 شكل

 .2008 و 2003 موجود سال نيآخر يبراها  داده*           SESRIC, UNESCO :منبع
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 GDP از يدرصـد  عنـوان  بـه  پرورش و آموزش يدولت مخارج يسرانه دولت. 4,4

 سرانه

 كـه  يوقتـ  پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  مخـارج  يآمـوز  دانش سرانه ياسم ليتحل

 كننـده  گمـراه  اسـت  ممكـن  شوند  ميسهيمقا درآمد مختلف اريبس سطوح با يكشورها

 مـسئله  يلـ يتحل نيچنـ  يبرا زين كشورها نيب ديخر قدرت در موجود هاي تفاوت. باشد

ـ  سهيمقا قابل هاي داده از نانياطم و يحد تا يمسائل نيچن حذف يبرا. است نيآفر  نيب
 عنـوان  بـه  پـرورش  و آموزش يدولت مخارج يآموز دانش سرانه ياسم ارزش كشورها،

 از كـه  يدولتـ  هاي نهيهزي  سهيمقا حالت نيا در. شود  ميانيب سرانه GDP از يدرصد

 . استتر  ريپذ هيتوج كشورها نيب شود  مييريگ اندازه كشورها درآمد سطح جنبه

 عنـوان  بـه  پـرورش  و آمـوزش  يدولتـ  مخـارج  يجهان متوسط يآموز دانش سرانه

 شيافزا. افتي شيافزا 2008در % 2/21به % 5/20 از 1999 در سرانه GDP از يدرصد
 يكـشورها  بـا  سهيـ مقا در OIC يكـشورها  و توسعه حال در يكشورها در نسبت نيا

بـه  % 8/21افتـه از  ي توسـعه  يكـشورها  يبـرا  نسبت نيا. بود محدود كامالً افتهي توسعه
 حـال  در يكـشورها  يبرا مذكور نسبت كه يحال در افتي شيافزا دوره نيا در% 5/23

 يبـاق  افتهي توسعه يكشورها سطح ريز و افتي شيافزا% 2/18 تنها به% 1/18 از توسعه
 نـسبت . نبـود  توسـعه  حال در يكشورها از بهتر OIC يكشورها يبرا نسبت نيا. ماند

 متوسـط  ريـ ز و افـت ي شي افـزا 2008در % 5/16 بـه تنهـا   1999در % 3/16كور از ذمـ 

 ).34شكل  (ماند يباق توسعه حال در يكشورها
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   يدرصد عنوان به پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه  :34 شكل

 * سرانه GDP از

   SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا هم تراز شده هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانش سرانهاي  منطقه هاي متوسط 35 شكل

 كـشورها  تمـام  با سهيمقا در OIC يكشورها يبرا سرانه GDP از يدرصد عنوان به را

 در OIC يكـشورها  يبـرا  نـسبت  نيـ ا. كند  ميمنعكس 2008 و 1999 هاي سال يبرا

EAP  تمـام  متوسـط  كه يحال در افتي اهش ك2008در % 2/16 به 1999در % 8/16از 

  . كرد دايپ شيافزا ن دورهيدر ا% 6/16به % 1/16ن منطقه از يا رد كشورها

  
 به پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه اي  هقمنط هاي متوسط :35 شكل

 * سرانه GDP از يدرصد عنوان
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 SESRIC, UNESCO :منبع

 .هستند موجود هاي داده با كشورها يبرا هم تراز شده هاي متوسط ،متوسط ارقام* 

 
 شيافزا دوره نيا در% 7/12 به% 9/11 نسبت نيا ،ECA در OIC يكشورها يبرا

 %2/24 بـه  %4/23از دوره همـان  در كـه اي  منطقـه  يكلـ  متوسـط  ريـ ز حال نيا با افت،ي

 شـد،  اديـ ز% 3/16 بـه % 3/14 از LA ياعضا برا مذكور نسبت. ماند يباق افت،ي شيافزا

 ياعـضا  يبـرا  نـسبت  نيا. كرد دايپ شيافزا% 3/17 به %3/14 ازاي  منطقه متوسط گرچه
MENA به% 1/14 از. افتي شيافزا مناطق ريسا با سهيمقا در يباالتر نرخ با گرچه ز،ين 

 و 1999در % 3/16اي  منطقـه  هـاي  متوسـط  ريـ ز هنوز حال نيا با افت،ي شيافزا% 5/17
ـ  مانـد  %6/13در SAعـضو  يكشورها يبرا نسبت نيا. ماند يباق 2008در % 9/18  يول

 نسبت. %14 به% 21 از افت،ي كاهش ياديز مقدار به دوره نيا دراي  منطقه يكل متوسط

 متوسـط  ريـ ز كماكان و كرد دايپ كاهش% 1/18 به% 7/19 از SSA ياعضا يبرا مذكور

 . افتيكاهش % 6/20 به% 6/21 از زين  آنكه ، مانديباقاي  منطقه

 MENA و  ECA،LAدر OIC يكـشورها  كـه  كنـد   مـي مـشخص  يزمان ليتحل

 خـود  پرورش و آموزش يدولت مخارج يآموز دانش سرانه هاي نسبت در يشيافزا شاهد

 يبرا شيافزا نيا و بودند 2008و 1999 هاي سال نيب GDP سرانه از يدرصد عنوان به
 نـسبت  نيـ ا در را يكاهـش  SSA و EAP ياعـضا . بودتر  توجه قابل MENA ياعضا

. نكردنـد  گـزارش  نظـر  مـورد ي  دوره در يرييتغ SA ياعضا كه يحال در كردند تجربه

 آن از پـس  شـد،  ثبـت % SSA 1/18 ياعـضا  يبـرا  نـسبت  نيباالتر ،2008تا  ن،يبنابرا

 بـا  ECA و ،SA 6/13% ،%2/16 بـا  EAP ،%3/16 بـا  LA ،%5/17 با MENA ياعضا
 يكلـ  هـاي  متوسط و OIC يكشورها نيبي  سهيمقا گرفتن نظر در با. قرار دارند% 7/12
 بـود تـر   فيضع 2008 تا مناطق تمام در عضو يكشورها يبراها  متوسط مناطق، آن يراب

 . )35شكل (

 عنـوان  بـه را  پـرورش  و آمـوزش  يدولت مخارج يآموز دانشي  سرانه نافاسويبورك

 يكشورها نيب نسبت نيباالتر كه كرد، گزارش GDP يدرصد% 1/34 سرانه از يدرصد
OIC يدولت مخارج يآموز دانش سرانه زين جر،ين در. )36شكل ( بود موجود هاي داده با 

 .داد ليتشك را GDP سرانه سوم كي حدود% 2/33 با پرورش و آموزش
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 كي از شيب مخارج نيا )%2/25(، و سنگال )%4/26(، تونس )%9/27(در مراكش 
 نيـ ا از پـس  تيكو و ،يمال نيبن ك،يمباموز و،يمالد. داد ليتشك را سرانه GDP چهارم
 يدولتـ  مخـارج  يآموز شندا سرانه برحسب OIC برتر كشور 10 نيب و بودند كشورها
 . بودند سرانه GDP از يدرصد عنوان به پرورش و آموزش

 
 و آموزش يدولت مخارج يآموز دانشسرانه  برحسب OIC برتر كشور 10 :36 شكل

 * سرانه GDP از يدرصد عنوان به پرورش

 SESRIC, UNESCO :منبع

 . 2008 و 2004 نيب موجود سال نيآخر يبراها  داده* 
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 تحقيقاتي و علمي توسعه. 5

 يك سوي به پيشرفت براي كليدي و دارد زيادي اهميت فناوري و علوم در تحقيق

 هاي جنبه از بهتري درك آن طرف، يك از. است نوآوري بر مبتني يا محور دانش اقتصاد

 ايجـاد  بـا  زنـدگي  استاندارد هبودب به ديگر، طرف از و كند  ميتشويق را زندگي مختلف

 . كند  ميكمك فناوري در نوآوري و جديد دانش

 و رقـابتي  كـامالً  اقتـصاد  يـك  بـه  تبديل براي كشورها بين شديدي رقابت امروزه،
 كـه ، كـشورها  سـاير  مقابـل  در نسبي مزيت كسب جنبه، اين از. دارد وجود محور دانش

 دانـش  اقتـصاد  رقابتي دنياي با اميهمگ در OIC كشورهاي براي خاصي اهميت يدارا

 اين. دارد تحقيقاتي هاي فعاليت در آنها مناسب عملكرد به بستگي زيادي درجه تا ،است

  توسـعه  و تحقيـق  زمينـه  در OIC عـضو  كـشورهاي  هـاي  موفقيت ،"گزارش" از بخش

 (R & D)فناوري و علوم و (S & T) كند  ميمرور را . 

 
  توسعه و تحقيق در انساني منابع. 5,1

 تقويـت  بـراي  اساسـي  شـرط  يـك  اديبه تعداد ز صالحيتدار محققين به دسترسي

 تـصاوير  حـال،  ايـن  بـا . اسـت  كـشور  يك فناوري و علمي پيشرفت تشويق و نوآوري

 جهـاني  متوسط پشت كامالً متوسط، طور به، OIC عضو كشورهاي كه كند  ميمشخص

 موجـود  شكاف. 2532لمقاب در 646: گيرند  ميقرار نفر ميليون هر در محققين برحسب

 هـر  در محقق 6494 متوسط داراي كه EU با كه وقتي خصوص به شود  ميبيشتر بسيار

 كره جمهوري و ژاپن، جديد، زالند نظير يافته توسعه كشورهاي ساير و است نفر ميليون

 . )37 شكل (شود مقايسه
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 *نفر هزار هر در محققين تعداد :37 شكل

  SESRIC, UNESCO :منبع

 . هستند دسترس در اخير هاي سال برايها  داده* 

 
 نـشان  را OIC توسـعه  و تحقيـق  بخـش  در شـاغل  محققين توزيع نقشه 37 شكل

  :كند  ميآشكار را زير مالحظات و دهد مي

 در محقق هزار يك از بيش داراي موجود هاي داده با كشور 29 از كشور 7 تنها 

 .باشند  ميجهاني متوسط باالي تونس و اردن نهاآ از تا دو كه هستند، نفر ميليون هر

  7 هـا   آن بيشتر دارند كه نفر ميليون هر در محقق هزار يك از كمتر عضو كشور
 .دارند قرار آفريقا صحراي در

  هـر  در محقـق  8060 اردن دارد؛ وجـود  عضو كشورهاي بين زيادي نابرابري 

 .است نفر 53 اتنه نيجر براي رقم اين كه حالي در دارد، نفر ميليون

 
  زنانتحقيقاتي هاي فعاليت. 5,2

 بـا  زنـان  جنسي، نابرابري و برابري، آگاهي ارتقاي شكرانه به گذشته، هاي دهه در 

 انگيزه و كردند كسب بيشتري صالحيت پرورشي و آموزشي تسهيالت به بهتر دسترسي

 در آمـده  دسـت  بـه  يـشرفت پ حال، اين با. آوردند دست به كار نيروي در شركت براي

 در زنان. نبود مطلوب چندان OIC كشورهاي سطح در و جهاني نظر از توسعه و تحقيق

OIC 5/29جهـاني  متوسـط  كمتر كمي كه دادند، نشان را محققين كل از% 8/26 حدود %
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 زالند رنظي يافته توسعه كشورهاي ساير و EU با كهشود  ميبيشتر وقتي شكاف اين. بود

 جمهوري مثل كشورها ساير از باالتر OIC متوسط هنوز ولي. شود مقايسه نروژ و جديد

 . )38شكل  (است ژاپن و كره

 
 *محققين كل در زنان سهم :38 شكل

(%)  

  UNESCO :منبع 

  .هستند دسترس در اخير هاي سال برايها  داده* 

 
 دسـت  بـه  زيـر  مـشاهدات  38 شـكل  در شـده  داده نشان هاي داده گرفتن درنظر با

 :آيد مي

  عـضو  كشور 24 از كشور 10 در جهاني متوسط باالي محققين كل در زنان سهم 

OIC متوسط از كشور 7. است موجود هاي داده با EU داشتند بهتري عملكرد نيز.   

  اعـضاي  اي، منطقه هاي متوسط طبق OIC آسـياي  و مركـزي  آسـياي  و اروپـا  در 

 بـاالي  غالبـاً  كـه  كردند رشگزا محقق زنان از باالتري نرخ آرام اقيانوس منطقه و شرقي

  .بود جهاني متوسط

  آفريقاي از محقق زنان از تري پايين هاي نرخ، متوسط طور به خاورميانه در اعضا 

 ژاپـن  در% 9/17 تا تونس در% 8/24 ازاي  دامنه محقق زنان سهم. كردند گزارش شمالي

  .داشت
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  طـرف  يـك  از :اسـت  بـاالتر  حتـي  آفريقـا  صـحراي  دراي  منطقـه  درون تفاوت ،
 تـشكيل  را حققـين  م%35 از بـيش  زنان كه دارند وجود اوگاندا و سودان مثل كشورهايي

 زنان سهم آنها در كه هستند گامبيا مثل كشورهايي ديگر، طرف از كه، حالي در دهند مي

  .است% 10 از كمتر

  محقق زنانتعداد  آنها در كه هستند عضوي كشورهاي تنها آذربايجان و قزاقستان 

 نيز محقق زنان% 40 از بيش با سودان و تونس، قرقيزستان،. است محقق مردان از شتربي

 . هستتند جنسيتي تساوي كسب به نزديك

 
  توسعه و قاتتحقي هاي هزينه. 5,3

  توسعه و تحقيق كثرت .5,3,1

 توسـعه  كشورهاي وسيله به توسعه و تحقيق جهاني مخارج از% 80 حدود امروزه،

 ،%5/23 با EU اروپا اتحاديه ،%5/33با  متحده اياالت انيم آن از كه ود،ش  ميهزينه يافته
 كـل  از% 8/1 تنهـا  OIC كـشورهاي . )39شـكل   (دارند قرار رأس در% 4/31 با ژاپن و

 GERD كـل  از %5/9 يـا  جهـاني  (GERD)"توسعه و تحقيق محلي ناخالص مخارج"

 حجم از مهمتر آنچه حال، اين با. اند داده اختصاص خود به را توسعه حال در كشورهاي

GERD در ديگر عبارت به، يا مخارج كل در آن وزن است GDP نحو، همين به. است 

 از رايـج  بـسيار  شـاخص  يـك  )GDPز ا درصـدي  عنـوان  بـه  R&D )GERDكثرت

 بازتـاب  را كـشور  يـك  نـوآوري  ظرفيت آن. است (S&T) فناوري و علوم هاي فعاليت

 بيشتري نسبتاً منابع كه كند  ميمشخص توسعه  وتحقيق زا باالتر كثرت يك زيرا دهد، مي

 .است يافته اختصاص توليدي روندهاي يا جديد محصوالت توسعه به
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  )2007(درصد كل جهان ، GERD :39شكل 

  UNESCO :منبع 

 
 اسـالمي  امت روبروي هاي چالش تأمين عمليات ساله ده برنامه"ن رابطه، يدر ا

13"يكم و بيست قرن در
 كنفـرانس  كـشورهاي  العـاده  فـوق  نشـست  سـومين " در كـه  

14 "اسالمي
 برگـزار  2005 دسـامبر  در و سعودي ناعربست پادشاهي المكرمه در مكه در 

 اينكـه  گرفتن نظر در با توسعه تحقيق هاي برنامه تشويق "  بهرا اسالمي كشورهاي شد،

 از و د،فراخوان است (GDP) داخلي ناخالص محصول% 2ها  فعاليت اين جهاني درصد

 از كمتـر  آنهـا  انفـرادي  هاي فعاليت تا شوند مطمئن كه كرد درخواست عضو كشورهاي

. (OIC-TYPOA, 1995, Part 2, Section V, Article 4) "نباشد سهم اين از نيمي

 در OIC عـضو  كـشورهاي  هـاي  هزينـه  كـه  دهد  مينشان موجود هاي داده حال، اين با

ن يـي تع اهـداف  از هنـوز  و است جهاني متوسط از ركمت زيادي مقدار به توسعه و تحقيق
  .)40شكل  (است دور بسيار 2015 سال تا GDPي  شده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13. OIC Ten Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing The Muslim 
Ummah in the 21 st Century 

14. Third Extraordinary Session of he Islamic Conference  
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*توسعه و تحقيق كثرت :40 شكل

(%)  

 UNESCO :منبع

  .هستند دسترس در 2007 و 2003 بين اخير هاي سال برايها  داده* 

 
ـ   مـي را تيـ موقع، OICعضو يكشورها در R&D كثرت گرفتن درنظر با  بـه  وانت

 :كرد خالصه ريز صورت

 تـاكنون كه  استيكشور تنها تونس، موجود، هاي داده با عضو يكشورها نيب  

 را% 02/1 يعنـ ي R&D كثـرت  سطح نيبزرگتر كند، نيتأم را نظر مورد اهداف توانسته
 كه يحال در دارند، قرار 68/0 با پاكستان و 74/0 با هيترك آن از پس است، كرده گزارش

 .شد ثبت 04/0 با يبرون يبرا نهيهز سطح ترين نييپا

 از% 5/0از  كمتـر  عـضو  يكـشورها  شتريـ بGDP  توسـعه  و قيـ تحق يبـرا  را 

(R&D)  كردند نهيهز. 

 كثرت R&D عضو يكشورها يبرا OIC كامالً كه شد،% 41/0متوسط طور به 

 خنـر  زين و% 78/1 يجهان متوسط و% 76/1 يعني (EU) اروپا هياتحاد متوسط ازتر  نييپا
 .بود% 1 هدف

 49/0 بـا  كيـ موزامب كننـد،  ارائـه  را هايي داده تواننند  ميكه صحرا ياعضا نيب% 

 .كرد نهيهز OIC متوسط يباال كه بود يكشور تنها،  R&D كثرت

 و% 44/3 ژاپـن،  مثـل  افتـه ي توسـعه  يكـشورها  ريسـا  ارقـام  گرفتن نظر در با 
 هيسـرما  بـه  عمـدتاً  را خـود  ياقتصاد توسعه آنها يتا دو هر كه ،%23/3 كره، يجمهور
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 منـابع  صيتخـص  بـه  OIC عـضو  يكشورها هستند، ونيمد شرفتهيپ يفناور در يگذار

 افتـه ي توسعه يكشورها نيب شكاف به يپل تا دارند ازين R & D هاي تيفعال به يشتريب

 .بزنند

 
 توسعه و تحقيق كثرت روند :41 شكل

 GERD Data: UNESCO; GDP data; IMF, World Economic Outlook :منبـع 

Database  ،2009اكتبر.  

 
 يكشورها يبرا را 2007 و 1998 هاي سال نيب R & D كثرت در رييتغ 41 شكل 
 ن؛يا مطابق. دهد  مينشان هستند ودجمو هايي داده آنها يبرا كه OIC عضو

 كثرت عضو، يكشورها شتريب در R & D ًبود ثبات يدارا نسبتا. 

  ،كثرت يمناسب تيريمد با يمالز و مراكش، پاكستان، ه،يترك تونس R&D خود 

 كه يحال در بود مراكش و تونس در برابر دو از شيب آن. دادند شيافزا ياديز مقدار به را

 كيـ موزامب و سـودان،  ران،يـ ا گرچـه  نطور،يهم. بود برابر 6 از شيب پاكستان در شيافزا
را  يبهتـر  عملكـرد  هيـ ترك و تونس داشتند، 1998 در را R&D كثرت هاي نرخ نيباالتر

 .شد همگام 2007 تا رانيا با پاكستان كه يحال در. نشان دادند

  كثرت دراي  مالحظه قابل كاهش تيكو و سودان، جان،يآذربا ر،يالجزا R&D 

 .كردند گزارش خود

 يكشورها يابر متوسط نيا OIC افـت ي شيافـزا %14/0 تنهـا  تنهـا  دهه آن در .

 قـبالً  كـه  ،)%09/0 (بودباالتر  (EU) اروپا هياتحاد وعض يكشورها متوسط از  آنگرچه
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 ديـ گو  مـي كـه  بـود  جهـان % 16/0 نـرخ  ازتـر   نييپـا  هنوز داشت، ييباال  R&Dكثرت
 متوسـط  به توانند نميR & D  مخارج در بهبود از ينييپا نرخ نيچن با OIC يكشورها

 .برسند يجهان R&D كثرت

 
 توسعه و تحقيق سرانه مخارج. 5,3,2

 نظـر  در با كشورها نيب سهيمقا يبرا جيرا شاخص كي زين R & D  مخارج سرانه

 شـكل  از تـوان   ميرا ريز مشاهدات طور، نيهم. است R & D هاي نهيهز سطح گرفتن

 موجـود  هـاي  داده بـا  رياخ دهه شاخص در رييتغ يبرا را هايي داده كهاستخراج كرد  42

 .كند عرضه مي OIC يكشورها يبرا

 يكشورها نيب از OIC سـرانه  مخارج نيباالتر هيترك موجود، هاي داده با R & 

D بـا  تـونس  و دالر، 7/66 با رانيا دالر، 79 با يمالز آن از پس داشت،  دالر2/95 با را 

 .دارند قرار  دالر9/65

  بوركينافاسو، سنگال و اندونزي گزارش شـد  كستان،يتاج يبرا نرخترين  نييپا 

 .  داشتدR & Dرانه مخارج  دالر س2كه تمام آنها كمتر از 

      متوسط براي تمام كشورهايOIC  دالر محاسبه شـد،     3/23 موجود   هاي   با داده 
در .  دالر بـود   524 (EU) دالر و متوسط اتحاديه اروپا       194 زير متوسط جهاني     كه كامالً 

 كـشور   GDP 10 دالر افزايش يافت، كه بـاالتر از ارقـام سـرانه             1155ژاپن اين رقم به     
OICاست .  

  مخارج سرانه 2007 تا 1998در يك دهه، از ،R & D  13 تنها با يك متوسـط 

 193 دالر جهـاني و      81 افزايش يافت، كـه در مقايـسه بـا           OICدالري براي كشورهاي    

تـوان آنـرا بـه عنـوان يـك منبـع ديگـر و                مي.  بسيار كم است   (EU)دالر اتحاديه اروپا    
توسـعه علمـي در نظـر       ي    نبـه  و بقيـه جهـان از ج       OICشاخص تفاوت بين كشورهاي     

 .گرفت

        كـه سـرانه      كـشور برتـر بودنـد كـه        3 يدر همان دوره، تركيه، تونس، و مـالز
GERD      دالر شـديدترين كـاهش      8/73با   كويت،.  خود را بيشترين مقدار افزايش دادند 

 .  دالر سقوط كرد2/37آن به  GERDرا در اين دوره تجربه كرد به نحوي كه سرانه 
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  ($PPP) توسعه و تحقيق مخارج هسران: 42 شكل

ــع  GERD Data: UNESCO; Population data; IMF, World Economic :منب

Outlook Database  ،2009 اكتبر    

  

  ها برحسب بخش توسعه و تحقيقمخارج . 5,3,3

 (R&D) مجمــوع مخــارج تحقيــق و توســعه GERDبــا در نظــر گــرفتن اينكــه 

 انفـرادي بـراي ديـدن چگـونگي         هاي  ه بخش  اجرايي است، بخش بندي آن ب      هاي  بخش
اين بخش بندي بر اساس رده بنـدي  .  مفيد استR & D هاي عملكرد هر يك ااز بخش

 هـاي   دولـت، بنگـاه   : كنـد   مي سازمان ملل است كه چهار بخش عمده اجرايي را تعريف         

 43از ايـن جنبـه، شـكل        . بازرگاني، تحصيالت عاليه، و بخش خصوصي غيـر انتفـاعي         

 آنهـا در    هـاي    كـه داده   OIC  در كـشورهاي عـضو    ها     را بين اين بخش    GERDتوزيع  
ارقام بـر اسـاس      بدون در نظر گرفتن منبع تĤمين اعتبار مالي       . كند  مي دسترس است ارائه  

، توزيـع   43 نشان داده شده در شكل       هاي  با در نظر گرفتن داده    . كل منابع موجود هستند   
  : ندي كردتوان به صورت زير جمع ب  مي راGERDبخشي 

      در بيشتر كشورهاي عضوOIC)   تـوان    مـي   كشور 10 هاي   كشور، به داده   17از
اين سـهم در    .  به وسيله بخش دولتي هزينه شد      GERD% 50، بيش از    )دسترسي داشت 

 . رسيد% 90و در اندونزي، تاجيكستان، و داراالسالم بروني به  %100كويت به 



  OIC   55 عضو ئكشورها در تربيتي و علمي  توسعه 

      در تونس و سودان بخش غالب بخش دولتي ،%50عليرغم داشتن سهم كمتر از 
 .كنند  مي هزينهR & Dبراي ها  هستند، و بيشتر از ساير بخش

  بازرگاني در    هاي  سهم بنگاه GERD     عـالوه  . باالترين است % 9/84 در مالزي با
 بازرگـاني مـسئول بـيش از يـك سـوم      هـاي   بر آن، در قزاقستان، تركيه و سودان، بنگـاه        

GERDهستند  . 

 GERD رگاني در كويت، تاجيكستان، داراالسالم بروني، پاكستان،        باز هاي   بنگاه
 .بوركينافاسو و سنگال موجود نيستند و يا قابل چشم پوشي هستند

         هستند و بـه ترتيـب     تحصيالت عاليه بخش پيشرو در سنگال، مراكش، و تركيه
عالوه بر آن، بـيش از يـك     . شوند  مي  را شامل  GERDاز كل   % 2/48 و   ،4/52% ،7/66%

  در پاكستان، ايران، تونس، و سودان نيز به وسـيله ايـن بخـش اجرايـي                GERD چهارم

 . شود مي

    سـهم مخـارجR & D        بـه وسـيله بخـش خـصوصي غيـر انتفـاعي در تمـام 
 . قابل چشم پوشي است% 1/21و بوركينافاسو با % 25كشورهاي عضو بجز اوگاندا با 

  
*بخش عملكرد برحسب GERD توزيع :43شكل 

 (%)   

  UNESCO :منبع 

  . هستند دسترس در اخير هاي سال برايها  داده* 

 
  منابع حسب بر توسعه و تحقيقمخارج  .5,3,4

توزيع . دهد  مي OICدر كشورهاي    R&Dمنابع مالي   ي     اطالعاتي درباره  44شكل  
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 دومرتبه براساس بخشي صورت گرفته است، ولي شامل اعتبارات اضافي           GERDمنابع  
  .تأمين شده از خارج است

  
(%) اعتبارات منبع برحسب GERD توزيع :44 شكل

*
  

  UNESCO: منبع

 .هستند دسترس در اخير هاي سال برايها  داده* 

 
، موقعيـت كـشورهاي     44 ارائه شده در شـكل       هاي  مطابق آن، با درنظر گرفتن داده     

  :توان با مشاهدات زير خالصه كرد  مي راOICعضو 

    در بيشتر كشورهاي عضو OIC  ،R&D  توسـط بخـش دولتـي تـأمين        اً عمـدت  

 كـشور بـيش از      11 آنها در دسترس اسـت،       هاي   كشور عضو كه داده    17از بين   . شود مي
 . كنند  مياز اعتبارات خود را از دولت تأمين% 50

 GERD   ًشـود، و در كويـت،        مـي   به وسيله بخش دولتي تـأمين       در سنگال كال
 .است% 90باالي تاجيكستان، و داراسالم بروني، سهم تأمين مالي دولت 

       بخش دولتي در تونس بخش مسلط است، و         ،%50عليرغم داشتن سهم كمتر از 
نقش دولت در تركيه نيـز در  . كند  ميفراهمها  را از ساير بخش R & Dبيشتر اعتبارات 

، كه كمي از آنچه     )%1/47(كند    مي  نيمي اعتبارات را تأمين    سطح مهمي است زيرا تقريباً    
 .شود كمتر است  ميي تأمينكه توسط بخش بازرگان

        در مالزي، سهم دولت در تأمينR&D     است، كه كمترين نرخ   % 5در حد پايين 

 . موجود استهاي  با دادهOICبين كشورهاي 
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 كل اعتبارات   % 7/84 بازرگاني در مالزي     هاي  بنگاهR&D     را به خود اختصاص
و % 4/48 بـه ترتيـب      در تركيه و قزاقستان، بخش بازرگاني نيز غالـب اسـت، و           . اند  داده

 .كنند  ميرا فراهم R&Dكل اعتبارات % 5/44

          از كـل اعتبـارات      % 5/30بخش تحـصيالت عاليـه در تـونسR&D  را فـراهم 

عالوه بر  .  موجود است  هاي   با داده  OICكنند، كه باالترين نرخ بين تمامي كشورهاي         مي
 . دكن  ميدر قزاقستان، پاكستان و ايران تجاوز% 10آن، سهم بخش از 

         موزامبيك و اوگاندا توجه خاصي به اعتباراتR&D    آيـد    مي خود كه از خارج
 .است% 7/50و % 3/65دارند، كه به ترتيب 

  

  رتربصادرات فناوري  .5,4

 هـستند،   R&D يرت بـاال  ثـ  بـا ك   ي محـصوالت  (HTE)15 " برتر يصادرات فناور "
م رساناها، مـواد    ي، ن يرك مشت يانه، نرم افزار و خدمات مرتبط، الكترون      يشامل هوافضا، را  

 هـاي   يفناورها    رساختي به ز  ، كه عمدتاً  يكين آالت الكترون  ي و ماش  ي، ابزار علم  ييدارو

 برتـر   يشود كه صادرات فنـاور      مي ن زده يتخم.  برترهستند يع با فناور  يشرفته در صنا  يپ
از ن مقدار   يا% 70ش از   يب. ده باشد ي رس 2007ارد دالر در    يلي هزار م  7/1ش از   يجهان به ب  
، ه اروپـا  يـ  اتحاد ياز اعـضا  % 3/33رد، كـه از آن      يـ گ  مي افته صورت ي توسعه   يكشورها

  ).45شكل ( كره است ياز جمهور% 3/6از ژاپن، و % 7االت متحده، ياز ا% 1/13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15. High Technology Exports (HTE) 
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 )2007( جهان كل درصد پيشرفته، فناوري صادرات :45 شكل

  World Bank, World Development Indicators (WDI), Online Database :منبع

 
 و دوسوم   HTEك پنجم كل    يبود، و حدود     HTEي    صادر كننده ترين    ن بزرگ يچ
د فقـدان   ييبا تأ .  در حال توسعه را به خود اختصاص داده است         ي كشورها HTEاز كل   

 يمشاهده شد كـه تمـام كـشورها       ،  OIC يشتر كشورها يدر ب  FDI و   ير ساخت كاف  يز
از كـل   % 4/14ا  يـ ،  )9شكل  (  جهان HTEاز  % 3/4 موجود دارند تنها     هايي  عضو كه داده  

HTEدر حال توسعه را به خود اختصاص دادندي كشورها .  

ر يـ  نشان داده شده است، مالحظات ز      46كه در شكل     OIC ي كشورها هاي  از داده 
  :شود  ميحاصل

 ي كشورها ي رتبه باال  ي و اندونز  يمالز OIC     برتـر  يرا از نظر صادرات فنـاور 
 . كنند  ميرا عرضه OIC يكشورها HTEاز كل % 5/93را دارند و با هم 

 از كـل    %5/68 ييارد به تنهـا   يلي م 6/64 با   يمالزHTE  يكـشورها OIC    را بـه
 يبـزرگ محـصوالت فنـاور   ي  ن صادر كننده  ين كشور نهم  يا. خود اختصاص داده است   

 .جهان را از آن خود كرده است HTEاز % 7/3برتر در جهان بود و 

    ارد  يـ لي م 5/1 قزاقستان، با حـدودHTE 2 %    از كـلHTE  يكـشورها OIC  را
 انجام OIC ي برتر را در كشورها    ين صادر كننده بزرگ محصوالت فناور     يدارد، و سوم  

 .دهد مي



  OIC   59 عضو ئكشورها در تربيتي و علمي  توسعه 

 HTE ارد دالر  يـ ليك م يـ ون تا   يلي م 100از  اي    شرو عضو دامنه  ي پ ير كشورها يسا
 .دارد

  ار دالر    هز 30 كمتر از    ينه، و سودان حت   ين، گ يقا، بن ي آفر يدر صحراHTE   ثبـت
 .كردند

  ـ  ،  جساحل عا  ي صـحرا  ير اعـضا  ياز سـا   HTEون دالر از    يـ لي م 450ش از   يبا ب
 برتر  يبزرگ محصوالت فناور  ي    ن صادر كننده  ين كشور ششم  يا. شتر بود يار پ يقا بس يآفر
 .شود  ميي درجه بندOICدر 

 
)آمريكا دالر ميليون(برتر  فناوري صادرات :46 شكل

* 

  World Bank, World Development Indicators (WDI), Online Database:منبع

   اخير هاي سال يا 2007 براي  موجودهاي داده* 

  

ن يـ  بـه سـهم ا     يك كشور، بهتـر اسـت نگـاه       ي HTEت  ي از اهم  ي درك بهتر  يبرا
 يرا بـرا هـا   ن سهمي ا47شكل . مياندازي ساخته شده ب   يصادرات در كل صادرات كاالها    

كنـد تـا      مـي  عرضـه اي    سهيـ  آنها موجود است بـه شـكل مقا        ايه   كشو عضو كه داده    48
  .رات را در طول زمان بازتاب دهدييتغ
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   2007  در مقابل2000: برتر فناوري صادرات :47 شكل

 ) ساخته شدهيصادرات كاالها(% 

  World Bank, World Development Indicators (WDI), Online Database:منبع

  

 عرضـه شـده اسـت، تكامـل صـادرات           47 كه در شـكل      اييه  با در نظر گرفتن داه    
توان بـه صـورت       مي  را 2000-2007ي    در دوره  OIC عضو   ي برتر در كشورها   يفناور

  :ر خالصه كرديز

 در  ها    شرفتين پ يبزرگترOIC    قا گابون و سـاحل     ي آفر يتوسط دو عضو صحرا
% 30 يبـه بـاال  % 7 را از HTEت مناسـب سـهم   يريعاج ثبت شد، كه توانـستند بـا مـد     

 . ساخته شده خود برساننديصادرات كاالها

  را در سهم يي باالز نرخ توسعه نسبتاً  يقزاقستان ن HTE گزارش % 2/23 %9/3 از
 .كرد

   ن شـكل،    يي كشور عضو فهرست شده در پا      16درHTE       2كماكـان كمتـر از %

 9ت  ي در وضـع   يين حـال، بهبودهـا    يـ بـا ا  . ل داد ي ساخته شده را تشك    يصادرات كاالها 

 .محدود داشتاي  ور مشاهده شد گرچه دامنهكش

  كــاهش ســهمHTE از ياريز در بــسيــ ســاخته شــده نيدر صــادرات كاالهــا 
 كشور  22 هم رفته،    يرو. مشاهده شد % 15ز با   ي قرق يبه خصوص در جمهور    كشورها،

OIC در سهم يكاهش HTE ساخته شده خود گزارش كردنديدر صادرات كاالها  . 
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 كل  % 90ش از   ي با ب  ي و اندونز  يمالزHTE يكشورها OIC يز شاهد كاهش  ين 
ن يـ با ا. بودند% 9/4و % 9/7زان ي ساخته شده خود به م   يصادرات كاالها  HTEدر سهم   
 سـاخته شـده بـه       يرا در صـادرات كاالهـا      HTEن سـهم    ي كماكان بزرگتـر   يحال مالز 

 .دارد% 7/51ي  اندازه

   يگرچه متوسط كشورها OIC   هنـوز بـاالتر از      د،يرس% 2/20كاهش به   % 10با 
 HTEكـل   % 87، كـه حـدود      ي مـالز  ين حـال، وقتـ    يـ بـا ا  . بـود % 9/18 يمتوسط جهان 

  .ابدي  ميكاهش% 1/4به  OIC يرا دارد، حذف شود، متوسط كشورها OIC يكشورها

   

 علمي انتشارات. 5,5

ك يـ  انجام شده در     يقاتي تحق هاي  تي از تمام فعال   ي بخش مهم  يكيقات آكادم يتحق
تـوان در     مـي  ي را بـه خـوب     يكيقات آكادم ي مشخص، عملكرد تحق   يحدتا  . كشور است 

ن جنبـه،   يـ از ا . ه شده مـنعكس كـرد     ي نما يات علم يدر نشر   منتشره يتعداد مقاالت علم  
 انـدازه   ي بـرا  ي عمـوم  هاي   مقاالت، شاخص  يعني،  يقاتي تحق هاي  وردهآفر مقدار و رشد  

 هـاي   ن شاخص يواقع، ا در  . ا كشور مشخص هستند   يك نهاد   ي يقاتي عملكرد تحق  يريگ

 اسـتفاده   ي ملـ  ي علـوم و فنـاور     ي انتـشارات  يدر آمارها اي     به طور گسترده   يكتاب سنج 
16 يرا با علوم جهان   ها     و ارتباط  يت علم يتا ظرف اند    شده

 ي و به خصوص در رتبـه بنـد        
17رند ي اندازه بگين المللي و بي ملهاي دانشگاه

.  

  

 منتشره مقاالت .5,5,1

بـه طـور     OIC عضو   ي، كشورها 2000مقاله منتشره در سال      18391سه با   يدر مقا 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16. UNESCO Institute for Statistics, “What do bibliometric Indicators tell us about 
world Scientific output?”, UJS Bulletine on Science and Technology Statistics, Issue 
2, September 2005. 

 (SJTU)ه هاي جهان به وسيله دانشگاه جيـائو تانـگ شـانگهاي             به عنوان مثال، رتبه بندي آكادميكي دانشگا      . 17

، و نيـز رتبـه بنـدي        (THES)رتبه بندي دانشگاه هاي جهان به وسيله ضميمه تحصيالت عاليـه روزنامـه تـايمز                
 استفاده از فراورده هاي تحقيقاتي را يك شاخص مهم در روش شناسي هـاي رتبـه بنـدي در                    OICدانشگاه هاي   

  .آورد مي
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18 مقاله 63342 يكل
افتـه  يه گـسترش    يـ نما"له  ي كه به وس   2009 سال   يمات عل ي در نشر  

19(SCI-EXPANDED) " علوم ياستناد
20(SSCI)ي علوم اجتمـاع   يه استناد ينما"،  

 ،
21(A&HCI) ي هنـر و علـوم انـسان       يه استناد يو نما 

پوشـش داده شـده اسـت انتـشار          
22اند داده

ش از سه برابر شده است، مقدار به دست آمـده           يك دهه ب  ين آمار در    يگرچه ا . 
كـا،  ياالت متحده آمري است، مانند اي از كشورها در جهان به طور انفرادير برخيهنوز ز 

  ).48شكل (. آلمان، ژاپن، و انگلستان، نيچ

  
 2009منتشره، مقاالت تعداد :48 شكل

  ISI Web of Knwoledge [24.03.2010] :منبع

 
 بـه   OIC عـضو    يك از كـشورها   يمشاركت هر   ي     درباره ي اطالعات 50 و 49شكل  

 OIC عـضو  ير عملكرد كـشورها ين جنبه، مشاهدات ز  ياز ا . كنند  مي ن محصول ارائه  يا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

دهد و براي مقاالتي كه داراي نويسنده   را بازتاب ميOICن رقم كلي مجموع مقاالت منتشره كشورهاي اي .18
  .مشترك هستند به طور بين المللي تعديل نشده است

19. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 
20. Social Science Citation Index (SSCI) 
21. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 

براي  .شود جمع آوري شده است ي تامسون رويترز اداره مي وسيله كه به Web of Knowledgeها از  داده .22
 http://isiwebofknowledge.com: اطالعات بيشتر به منبع زير مراجعه كنيد
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  :كنند  ميرا در انتشار مقاالت خالصه

 نجا مقاالت، در    ي در ا  - يد انتشارات علم  يتولOIC  ًاز  ي در تعـداد كمـ     عمـدتا
 .كشورها متمركز است

  و % 6/31ه بـا    يترك: تنها دو كشور است   ) %7/52( از مقاالت    يميش از ن  يمنشأ ب
 كـشور   5ن  يـ ، ا )%3/5(، و پاكستان    )%2/6 (ي، مالز )%7( با افزودن مصر  . %1/21ران با   يا

 ).49شكل (. دهند  مياز كل مقاالت منتشره را به خود اختصاص% 2/71

 ياي، و آسـ   ي جنـوب  يايقا، آسـ  يانه و شمال آفر   يورم خا ير كشورها ي از سا  يبرخ 
 يكاي واقع در آمري كه كشورهاي دارند در حال يرد خوب كز عمل يانوس آرام ن  ي و اق  يشرق
 .اند  عقب ماندهين رتبه بندي از ا عموماًي مركزيايقا، و آسي آفرين، صحرايالت

   شر تـ  من 2009 مقالـه در سـال       20 كشور هستند كه كمتر از       10،  يبه طور انفراد
ستند بلكـه در منـاطق مختلـف پراكنـده          يـ ك منطقه متمركز ن   ين كشورها در    يا. اند  كرده
قـا، و از  ي آفر ي در صـحرا   ين تا سومال  ي الت يكايان در آمر  يبه عنوان مثال، از گو    : اند شده

 .ي جنوبيايو در آسي تا مالدي مركزيايتركمنستان در آس

 ده استي رس24به اند   كرده مقاله منتشر100 كه كمتر از ييتعداد كشورها. 

 ك هزار مقاله منتـشر كـرده   يش از يب قاي آفر يه به عنوان تنها عضو صحرا     يجرين
ـ           ترين    كينزد. )1922(است    مقالـه   450ش از   يكشور در منطقه اوگانـدا و كـامرون بـا ب
 .هستند
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 )2009 (منتشره مقاالت تعداد برحسب OIC برتر كشور 10: 49 شكل

 Web og Knowledge :منبع

 
انـه  ي عضو در خاورم   ير كشورها ي از سا  يداست، برخ ي پ 50همان طور كه از شكل      

 يز عملكـرد خـوب    يـ انوس آرام ن  ي و اق  ي شرق ياي، و آس  ي جنوب ياي، آس ي شمال يقايو آفر 
ـ  يكاي كه در آمر   يي كه آنها  يدر حال  داشتند  ي مركـز  يايقـا، و آسـ    ي آفر ين، صـحرا  ي الت

 مقالـه  100 كـه كمتـر از   ييتعداد كشورها. اند مانده عقب ين رتبه بندي از ا بودند عموماً 
 مقاله در 20كه كمتر از اند   كشور بوده10 كه يده است در حالي رس 24به  اند    منتشر كرده 

ك يـ كننـد در      مـي   مقاله منتـشر   20 كه كمتر از     ي عضو يكشورها. اند   منتشر كرده  2009
ان در  يـ  بـه عنـوان مثـال، از گو        : پراكنده شده اند   يبلكه در مناطق  اند    منطقه متمركز نشده  

 تـا   ي مركـز  يايقـا، و از تركمنـستان در آسـ        ي آفر ي در صـحرا   ين تا سومال  ي الت يكايآمر
 .ي جنوبيايو در آسيمالد
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  *2009، المللي بين علمي مجالت در منتشره مقاالت :50 شكل

   ISI Web of Knwoledge [24.03.2010] :منبع

 

 انتشارات نتايج تكامل .5,5,2

 بازتـاب  ي انتـشارات علمـ    ي را از بـازده    يتعداد سرانه مقاالت شاخص بهتر    رشد  

ن جنبـه،   يـ از ا . دهـد   مي سه شده ي مقا يت را در كشورها   ي جمع يرا اندازه نسب  يدهد ز  مي
 عـضو   ي در كـشورها   (pmp)ون نفـر    يليمقاالت در هر م   ي     را درباره  هايي   داده 51شكل  
OIC  ارائـه  2000 -2009ن دهـه    يآخـر ن رشـد را در      يـ دهد كه تكامـل ا      مي يبه نحو  

 :مطابق آن. كند مي

    عضو   يبه طور متوسط، كشورها OIC   مقالـه    15تنها (pmp)   د يـ  تول 2000 در
 افـت، كـه هنـوز آن را       يش  ي مقالـه افـزا    42 بـه    2009ن رقـم در     ي كه ا  يدر حال اند    كرده

، در 1355ن رقـم در كانـادا بـه    يـ ن كه اين در نظر گرفت با در نظر گرفتن ا      ييتوان پا  مي
 و در   516 در ژاپـن بـه       682 كره بـه     ي، در جمهور  894، در آلمان به     1241انگلستان به   

 .دي رس172ه به يروس

 49    ـ           يشيـ  كشور عضو افزا   57 كشور از ن يـ  ا ي را در آن دهـه ثبـت كردنـد، ول
رسـاند كـه توسـعه        مي اين امر به طور كلي،    . مقاله نبود 10ش از   ي كشور ب  29ش در   يافزا

 هـاي   در مقايسه با آنهايي كه رقمكامالً (pmp)رهابا تعداد كم مقاالت ثبت شده در كشو  

 .بااليي دارند محدود ماند

          مقالـه  205تركيه به طور مطلق پيشرو توسعه توليـد علمـي بـا افزايـشي برابـر 
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(pmp)        مقالـه   103، و قطر با     108، مالزي با    160، تونس با    161بود، پس از آن ايران با 
 .قرار گرفتند

  
  *2009 در مقابل 2000: رنف ميليون يك هر براي مقاالت :51 لشك
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 ISI Web of Knwoledge [24.03.2010]; Population data; IMF, World :منبـع 

Economic Outlook Database ، 2009 اكتبر  
  

  :OICاي   منطقههاي متوسط

EAP :آرام اقيانوس و شرقي آسياي  ME: ميانه خاور  

 :NAشمالي آفريقاي   SSA: آفريقا صحراي 

ECA : مركزي آسياي و اروپا    :SA جنوبي آسياي  

LA : التين آمريكاي     
                                       براي ساير كشورها چون بحرين، لبنان، امارات متحده عربـي، و اردن افزايـشي

 . ثبت شد(pmp) مقاله 50بيش از 

 8    ازبكـستان،    كـشر عـضو ماننـد كويـت، سـورينام، تركمنـستان            57 كشور از ،
باالترين كاهش  . ثبت كردند   خود (pmp)موريتاني، توگو، و مراكش كاهشي در مقاالت        

 مقالـه   3 مقاله ثبت شد، در حالي كه اين كاهش براي ديگران تنها             43به وسيله كويت با     
با اين حال، كويت همچنان چهارمين جايگـاه را در مقـاالت منتـشره در هـر يـك                   . بود

 .دميليون نفر حفظ كر

    عملكـردي بهتـر از      ه كـشور هـستند كـ      16، تنها   2009 هاي  در كل، مطابق داده 
 در رأس قـرار دارد،      284تركيه با   .  دارند (pmp)برحسب مقاالت منتشره     OICمتوسط  

.  مقاله قـرار دارنـد     169، و قطر با     172، كويت با    181، ايران با    231پس از آن تونس با      

 مقالـه در    140 -160حرين، و مالزي با توليد حـدود        امارات متحده عربي، اردن، لبنان، ب     
عمان، بروني، عربستان سعودي،    . گيرند  مي  كشور برتر قرار   10هر يليون نفر نيز در رتبه       

 52 بخـش بـااليي، و       51 به شـكل  ( رتبه باال موفق بودند      15مصر، و گابون در ورود به       

 ).نگاه كنيد
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 2009 نفر ميليون هر در مقاالت برحسب OIC برتر كشور 15 :52شكل

  

                در طرف ديگر طيف، كشورهاي عضوي وجود دارند كه كه حتي كمتر از يـك
 .دارند، مانند افغانستان، تركمنستان و سومالي (pmp)مقاله 

              در ايـن   . مشاهده شد كه بيشتر كشورهاي با رتبه باال در خاورميانه قـرار دارنـد
 98، به طـور متوسـط   2000 در سال   24منطقه مقاالت براي هر ميليون نفر در مقايسه با          

 .بود

        در آن دوره 147 بـه  44رقم متوسط براي كشورهاي اروپا و آسياي مركـزي از 
 . كاهش پيدا كرد14 و 11بجز تركيه، اين ارقام متوسط به . افزايش يافت

         ساير مناطق نيـز در   بجز كشورهاي عضو در آمريكاي التين، ارقام متوسط براي
، آسـياي شـرقي و اقيـانوس        58 به   30آفريقاي شمالي از    : ايش يافت دوره مورد نظر افز   

  . 11 به 6، و صحراي آفريقا از 12 به 3، آسياي جنوبي از 18 به 5آرام از 
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 ثبت حق كاربردهاي .5,6

، عوامل كليدي در ياري رساندن به       ها  حقوق مالكيت فكري، به خصوص حق ثبت      
، R & D هـاي  به عنوان فرآورده فعاليـت  .در نوآوري و توسعه علمي هستندها  پيشرفت
ارتباط بين علوم و فناوري را به عنوان دستاوردهاي تحقيق به محصوالت يا             ها    حق ثبت 

گيرنـد،    نمـي از اين جنبه، گرچه تمامي اختراعات حق ثبت      . كنند  مي خدمات جديد بدل  
ي در  مقدار كاربردهاي حق ثبت ممكن است به عنوان يك نماينده بـراي درجـه نـوآور               

  . يك كشور درنظر گرفته شود

23"(WIPO) سازمان مالكيت فكري جهاني   "مطابق آمار   
شـود كـه      مي تخمين زده  

 ميليون بـوده باشـد، و       58/1 ،2008كل تعداد كاربردهاي حق ثبت در سرتاسر جهان در          
. ي براي آنها موجود است بايگاني شـود       هاي  كه داده  OICآنها در كشورهاي    % 1كمتر از   

دهاي حـق ثبـت را      راز كل كارب  % 70متحده، ژاپن، چين، و جمهوري كره حدود        اياالت  
 بـه   OICبراي آگاهي از وضعيت كشورهاي عـضو        . اند  در جهان به خود اختصاص داده     

الزم هـا    كه آمار كاربردهاي حق ثبت را در كشورهايي كه داده1طور انفرادي، به جدول    
  .را دارند رجوع كنيد

 
  * ساكنين غير و ساكنين :ادرات برحسب ثبت قح دهايركارب :1 جدول

 
  .2010 سپتامبر ،World Intelectual Property Organization, Scientifics on Patents :منبع

 ايـن  زيـرا انـد   نـشده  آماده انفرادي طور به OIC آفريقايي كشورهاي بيشتر براي ثبت حق هاي شماره* 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

23. World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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 فايل هاي ثبت حق كل تعداد. هستند (ARIPO) آفريقااي  منطقه فكري مالكيت سازمان اعضاي كشورها

 نشده ارائه بحرين و لبنان براي ساكنين غير و ساكنين به تفكيك. است 435، 2008 در ARIPO در هشد

  .است

خالصه  OICتوان براي موقعيت كشورهاي عضو        مي از اين جنبه مشاهدات زير را     
  :كرد

 كل 2006در . نزي از همه باالتر استفعاليت حق ثبت در ايران، مالزي، و اندو ،
در انـدونزي    و ،6527در ايران به    ) برحسب ساكنين و غيرساكنين   (دهاي حق ثبت    ركارب
 .  رسيد5303كاربردهاي حق ثبت در مالزي به  ، كل2008در .  بالغ شد4606به 

     در بيشتر كشورهايOIC             كاربردها به وسـيله سـاكنين و غيرسـاكنين بـاالتر از 
 كشور كـه  26اقع، در نيمي از ودر . ست كه به وسيله ساكنين بايگاني شده است      آنهايي ا 

از نظـر مقـدار، آنهـا در        . از كل كاربردها به آنها تعلـق دارد       % 75ي دارند بيش از     هاي  داده
و % 85 در باالترين سطح قرار دارنـد، و بـه ترتيـب       4324، و اندونزي با     4485مالزي با   

 . اند خود اختصاص دادهاز كل كاربردها را به % 94

        از نظر مقدار،    حكمفرما است،   كشور عضو  8كاربردها به وسيله ساكنين تنها در
  . در باالترين سطح قرار دارند2221، و تركيه با 5970آنها در ايران با 

 
  دانش اقتصاد هاي نمايه. 5,7

 دانش شناسي روش ارزيابي. 5,7,1

 منـابع ملمـوس در دوران جديـد،         هـاي  با اعمال نفوذ اقتصاد جهاني بر محدوديت      
 منابع دانش اهميت بيشتري در تعيين رشد، رفاه، و رقابـت پـذيري كـشورها بـه دسـت      

 كارآمـدتر   هاي  آورند و كاربرد دانش مزيت نسبي مهمي از طريق فراهم آوردن روش            مي
 ،)كاروري(ي چون نوآوري در مديريت      هاي  در حيطه  "انجام كسب و كار   "تر    و كم هزينه  

 آوري، تحقيق و توسعه، نرم افـزازر و طراحـي، آمـوزش و پـرورش، و غيـره ايجـاد                   نو

  . كند مي

هـدف   انتقال به اقتصاد دانش   ،  OICبراي بيشتر كشورها از جمله كشورهاي عضو        
نيازهـاي  ي    چنـين هـدفي بـه جـستجوي گـسترده دربـاره           : نيست آساني براي دستيابي  
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 هـاي   هدايت سرمايه گـذاري   . مؤثر دارد ي براي توسعه راهبردهاي     هاي  مملكت و ظرفيت  

روش شناسـي   " در ايـن جنبـه،    . بالقوه و هماهنگي نهادها نيز از جمله ملزومات است        
24"(KAM)ارزيابي دانش   

 كه به وسيله بانك جهاني طراحي شـده اسـت، بـه عنـوان               
ي در انتقـال بـه      هـاي   و فرصـت  هـا     تعاملي براي كمك به كشورهايي كه با چالش        ابزاري

با استفاده از دامنه وسـيعي از عوامـل   . كند  مي نش مواجه هستند، عمل   امبتني بر د  اقتصاد  
مربوط مؤثر در عملكرد يك اقتصاد، آن همچنين يك رهيافت فرا بخشي فراهم كـرده و                
توان يك كشور را براي توليد، اشاعه، و كاربرد دانش بجاي تأكيد صرف بر يك حيطـه                 

  .كند  ميارائه

 
 دانش هاي نمايه :53 شكل

  World Bank, Knowledge Assement Methodology :منبع

  

 دانش با اسـتفاده از  دبا اين روش شناسي، آمادگي يك كشور براي رقابت در اقتصا         
25 متغير 109

ي   شود، ايـن متغيرهـا بـه عنـوان نماينـده            مي گيري اندازه  ساختاري و كيفي   
  ):53 شكل(روند   مي بكار26"شبكه اقتصاد دانش"چهار ركن در 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

24. Knowledge Assessment Methodology (KAM) 
 .شوند اي منتخب نرمال سازي مي  نسبت به ساي كشورها در گروه مقايسه10 تا 0متغيرها بر يك مقياس . 25

26. Knowledge Economy Framework 
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27انگيزه اقتصادي و نظام نهادي     )1
ي براي  هاي  يك نظام نهادي و اقتصادي انگيزه     : 

 .كند  مياستفاده كارآمد از دانش موجود و جديد و شكوفايي كاروري فراهم

28آموزش و پرورش   )2
يك جمعيت تحصيل كرده و ماهر بـه خـوبي در دانـش              :

 .كنند  ميسهيم شده و از آن استفاده

29نوآوري )3
 هـا،    مراكز تحقيقاتي، دانـشگاه    ها،  رآمد نوآوري در بنگاه   يك نظام كا  : 

افزايد و به گردآوري و تطبيق   ميبه ذخيره دانش جهاني  ها    مراكز مشاوره و ساير سازمان    
 .بخشد  ميكند و فناوري جديد را شكل  مياقدام آن با نيازهاي محلي

30 اطالعات و ارتباطات   هاي  فناوري )4
دازش و  فناوري اطالعات و ارتباطات پر    : 

 .كند  مياشاعه مؤثر اطالعات را تسهيل

 دو نمايـه بـراي همگـامي بـا سـطح كلـي آمـادگي                KAMبا اتكاي به اين چهار ركن،       
  :كند  ميكشورها به سوي يك اقتصاد دانش محور ارائه

31(KEI)نمايه اقتصاد دانش    ) الف
تفاده مـؤثر از    سـ راهبر بودن محيط را بـراي ا      : 

آن يك نمايه كل است كه سطح كلي توسـعه  . گيرد  مينظردانش در توسعه اقتصادي در    
آن متوسـط نمـرات نرمـال       . كنـد   مـي  يك كشور يا منطقه را به سوي اقتصاد دانش ارائه         

  .باشد  ميعملكرد كشورها بر هر چهار ركني  هشد

32(KI)نمايه دانش   ) ب
توان يك كشور را براي توليـد، تطبيـق و اشـاعه دانـش              : 

ين شاخصي از ظرفيت كلي توسعه دانش در يك كـشور مـشخص             ا. كند  مي گيري اندازه
 3و  2 هـاي   بر ركناعملكرد كشورهي  آن يك متوسط ساده از نمرات نرمال شده       . است

  .باشد  مي4و 

  

  KAM تحت OICكشورهاي عضو . 5,7,2

ن يـ  كـشور از ا    41ل شـدند و     يـ  تحل KAMق  ي كشوراز طر  146،  2000 سال   يبرا
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

27. Economic Incentive and Institutionl Regime 
28. Education 
29. Innovation 
30. Information and Communications Technologies 
31. Knowledge Economy Index (KEI) 
32. Knowledge Index (KI) 
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ـ   OIC كشور عـضو  16. دبودن OIC يگروه جزء كشورها   ، ي از جملـه افغانـستان، برون
نام، توگـو و  ي، سورين، سوماليجر، فلسطيو، ني، مالد يبيسائو، عراق، ل  ينه ب يا، گ يچاد، گامب 

  . پوشش داده نشدند KAM 2009ل يتركمنستان در تحل

 نمره  ي را تحت حالت اساس    OIC عضو   يكشورها KEI ي كل ي رتبه بند  54شكل  
بر . دهد  مي ت هم تراز شده نشان    ي كه بر حسب جمع    2000سال   KAM ساختار   يگذار

  :ر قابل ذكر استيطبق آن، مشاهدات ز

    ـ     2000در سال ـ   ي، مـالز  ي، قطر، امارات متحده عرب  نمـرات بـاالتر از      ي و برون
 قـرار   يه كلـ  يـ  كشور برتر در نما    50ن  يو ب . را ثبت كردند  ،  KEI   ،95/5 يمتوسط جهان 

 . گرفتند

   نمـرات قطـر و امـارات متحـده           وجـود دارد،   5/1زان  يه م  ب يگرچه هنوز تفاوت
 پر درآمد هـستند، در      يكشورها KEI 23/8ك شدن به نمره متوسط      ي در حال نزد   يعرب
  با درآمـد متوسـط بـاال       ي كشورها 66/5 متوسط   يت باال ين و كو  ي، بحر ي كه مالز  يحال

 .باشند مي

   نمراتKEI 12    كـشور عـضو  OIC       درآمـد   بـا    يبـاالتر از متوسـط كـشورها
 .  هستند78/3متوسط 

  ــه ــالز، MENAخــارج از منطق ــ، تركيم ــستان، قرقي ــانيه، قزاق ــتان، آلب ، يزس
 كشور برتر 100 ورود به ي براهايي  هستند كه برنامهييان تنها كشورهايجان، و گويآذربا
 .دارند

 19    كشور عضو OIC  دندي بهبـود بخـش    2008سه با   ي خود را در مقا    ي رتبه بند .

، 13،  15 هـاي   من، سودان و پاكستان با حركت به باال و كسب رتبه          ي،  يتانين آنها، مور  يب
 . در رأس قرار گرفتند9، و 11

      ر ييـ  رتبـه تغ   9ت خـود را بـا       يز موقع ي ن يمانند پاكستان، قطر و عربستان سعود
 . دادند

 4   كشور OIC  ،2008ك، اوگاندا، و بنگالدش، رتبه خـود را در          ي، موزامب يمالز 

 .حفظ كردند
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 جمعيت برحسب شده تراز هم ،OIC عضو كشورهاي هاي رتبه و KEIنمرات :54 كلش

  World Bank, KAM ،2009 :منبع
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 كه كشورها در طول زمـان       ي نشان داده شده است، وقت     55همان طور كه در شكل      
ـ        هـاي    كشور به نام   4شوند،    مي ليتحل ، عمـان و عربـستان      ي قطـر، امـارات متحـده عرب

ن يـ در ا .  را نشان دادنـد    هايي  شرفتي پ 1995خوددر   KEIات  نمر سه با ي در مقا  يسعود
  . مشاهده شديهمبستگ KEI يمتوسط جهاني   نمرهين، برايح

  
 جمعيت برحسب شده تراز هم زمان، طول در OIC عضو كشورهاي KEI ترقي :55 شكل

  World Bank, KAM  ،2009 :منبع

  

ز درنظـر   يـ  ن KEI هار ركـن  ن چ ياگر نمرات جداگانه از هر كدام از ا        ،عالوه بر آن  
  :شود  ميين كشورها نگهداريله اي به وس2000ت برتر در سال ي موقع5گرفته شوند، 

   و نظام   يزه اقتصاد يانگ" ين برا ي و بحر  يه، امارات متحده عرب   يعمان، قطر، ترك 
 ؛"ينهاد

 ؛"ينوآور" يه و اردن براي، قطر، تركي، امارات متحده عربيمالز 
 ؛"آموزش و پرورش" ين برايان و بحريازبكستان، گوزستان، يقزاقستان، قرق 
 يت براي و كوين، مالزي، قطر، بحريامارات متحده عرب ICT. 

 ي بـرا  1995سه بـا ال     يـ ر نمـرات خـود را در مقا       ي عضو ز  يعالوه بر آن، كشورها   
  :ش دادندي افزايبي تركهاي ركن

 ن، اردن،  جـان، كـامرو   ير، آذربا يـ الجزا): 17 (ي و نظـام نهـاد     يزه اقتصاد يانگ
، ســنگال، ي، عمــان، قطــر، عربــستان ســعوديتــانيزســتان، موريت، قرقيــقزاقــستان، كو

 .منيه، اوگاندا، ازبكستان و يكستان، تركيتاج
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 پاكستان، قطـر،    يتاني، مور يران، مالز ي، ا ين، اندونز ير، بن ي الجزا ):14 (ينوآور ،
 من؛ي، و يه، امارات متحده عربيه، تونس، تركيسور

    نافاسـو،  ين، بورك ير، بـنگالدش، بنـ    يـ ، الجزا يآلبـان ): 20 (آموزش و پـرورش
، ي، عمان، عربـستان سـعود     ي، مال يزستان، مالز يت، قرق يان، اردن، كو  ينه، گو ي، گ يبوتيج

 من؛ي، اوگاندا و يسنگال، تونس، امارات متحده عرب

 ICT) 3 :(ي، قطر، امارات متحده عربيمالز.  
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  يگذار استي و سيريگ جهينت .6

ه بسياري از كـشورها از نقـش حيـاتي و تـأثير آمـوزش و پـرورش در                   در حالي ك  
 هـاي    دانش، و ايـده    ها،  توسعه اجتماعي اقتصادي و در آماده سازي نسل آينده با مهارت          

 آگاه هستند، با ايـن حـال، بـا طيفـي از             OICدر كشورهاي    جديد و آموزش و پرورش    
مهارت محور، كيفيت تعليم، و     چون فقدان منابع مالي، توسعه انساني، آموزش        ها    چالش

در پـشت متوسـط      OICامـروزه كـشورهاي     . كمبود اعتبارات پژوهشي مواجـه هـستند      
 آمـوزش و    هـاي   جهاني و نيز متوسط كشورهاي در حـال توسـعه در بـسياري از جنبـه               

. ماننـد   مي ت نام ب ث هاي  ، و نرخ   آموزگار -آموز   دانش  سواد، نسبت  هاي  پرورش چون نرخ  

نـسبت   به طور متوسط، كمتر از ساير كـشورها ، OICت در كشورهاي عالوه بر آن، دول   
 آنهـا در    هـاي   كننـد، گرچـه هزينـه       مي به اندازه اقتصاد آنها در آموزش و پرورش هزينه        

  . سهم باالتري از كل مخارج دولتي در مقايسه با سايرين دارد آموزش و پرورش

طـور انفـرادي وجـود    بـه   OICن مناطق و بين كشورهاي ي زيادي نيز ب   هاي  تفاوت
و خـاور ميانـه و       ، كشورهاي عـضو در آسـياي جنـوبي، صـحراي آفريقـا،            عموماً. دارد

كنند، و بنابراين كشورهاي اين       مي عملتر    آفريقاي شمالي از آنها در ساير مناطق ضعيف       
  .داشته باشند OICمناطق حداقل بايد توجه خاصي به بستن شكاف درون جامعه 

ز جنسيتي به آموزش و پرورش، مشاهده شـد كـه زنـان در              با نگرشي از چشم اندا    
ايـن  . دسترسي كمتري به آموزش و پرورش نـسبت بـه مـردان دارنـد              OICكشورهاي  

شود كه آن با متوسط جهاني و متوسـط كـشورهاي در حـال            ميتر    تفاوت وقتي برجسته  
  .توسعه مقايسه شود

توان براي كشورهاي     مي را زير   هاي   موجود، نتيجه گيري   هاي  با در نظر گرفتن داده    
بـه دسـت    OICو توسعه علمي در كشورهاي عـضو   R & Dعضو با توجه خاص به 

  :آورد

              گرچه وجود پژوهشگران به مقدار زيادي بـين كـشورهاي عـضوOIC   متغيـر
 تحقيـق و توسـعه پـشت        هاي  است، بيشتر آنها با تعدا ناكافي پژهشگر شاغل در فعاليت         

 .مانند  ميمتوسط جهاني باقي

      نـشان داده    تحقيـق و توسـعه كمتـر         هـاي   زنان، به عنوان پژوهشگر، در فعاليت
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از متوسط جهاني اسـت و بـسياري از   تر  كمي پايين  OIC، با اين حال، متوسط      شوند  مي
 .سهم باالتري از متوسط اعضاي اتحاديه اروپا دارند حتي OICكشورهاي 

       كثرت تحقيق و توسعه درOIC ًا يـك كـشور بـيش از     پايين است، و تنهكامال
1 %GDP      كند در حالي كه متوسط جهاني حـدود          مي هزينه خود را در تحقيق و توسعه
ايش قابل توجهي را در كثرت تحقيـق        زاز طرف ديگر، برخي از كشورها اف      . است% 8/1

 در حالي كه بيشتر ساير كشورها مخارج ثابتي را در تحقيق            اند،  و توسعه خود ثبت كرده    
OIC"33برنامـه عمليـاتي ده سـاله        "از اين جنبه، گرچـه      . اند  ردهو توسعه گزارش ك   

 بـه   
پرداختـه و اعـضاي       تحقيق و توسـعه    هاي  فراخوان كشورهاي عضو براي تشويق برنامه     

نيـست  تـر    خود و اينكه آن از نيمي از متوسط جهـاني پـايين  R & Dخود را از كثرت 
 ور هـستند و بـه نظـر   در حال حاضر از اهداف خـود د  OICكشورهاي ، مطمئن ساخته 

بنابراين، نياز به   .  از روند جاري به دور است      "برنامه"رسد كه تأمين به موقع اهداف        مي
 .شود  ميتالش بيشتري در اين حيطه براي بستن شكاف موجود با جهان احساس

 هاي در بيشتر كشورهاي عضو، فعاليت R & D  به وسيله بخش عمومي اجرا و
حالي كـه در مـوارد معـدودي، بخـش بازرگـاني يـا نهادهـاي                شود، در     مي تأمين اعتبار 

 .تحصيالت عاليه راهبري را بر عهده دارند

  به موازات كثرت پايينR & D  و زيرساخت ناكافي فناوري، صادرات فناوري
از صـادرات   % 3/4مانند، و تنها      مي در محدوديت كامل باقي    OICبرتر كشورهاي عضو    

مزبور تنهـا از     و هنوز دومرتبه صادرات   اند    ختصاص داده جهاني فناوري برتر رابه خود ا     
 . گيرد  ميدو كشور عضو سرچشمه

             عالوه بر آن، محصوالت فناوري برتر بخش زيادي از صادرات كاالهاي ساخته
كه بجز بـراي معـدودي از آنهـا بهبـود            رسد  نمي شده اعضا را در برنمي گيرد، و به نظر        

 . خ دهددر آينده پيش رو راي  قابل مالحظه

                 در . توليد مقاالت علمي نيز در تعداد معـدودي از اعـضا متمركـز شـده اسـت
از آنها تنها % 71 ولي، اند،  مقاله توليد كرده63000بيش از  OIC، كشورهاي عضو 2009

 . مقاله توليد كردند10هر كدام كمتر از   كشور عضو24 كشور سرچشمه گرفتند و 5از 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

33. OIC Ten-Year Programme 
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      تعداد مقـاالت در هـر ميليـون نفـر، بـه طـور              2009 تا   2000در دهه اخير، از ،
 رسيد، كه هنوز با در نظر گرفتن اينكه در برخي از            42 تا افزايش يافت و به       27متوسط،  

 .كشورهاي در حال توسعه اين مقدار از يك هزار تجاوز كرده است پايين است

             هـاي   داده. آمار حق ثبت براي بسياري از كشورهاي عضو در دسـترس نيـست 

دهد كه كاربردهاي حق ثبـت زيـر متوسـط جهـاني              مي  كشور عضونشان  26 در   موجود
شوند، و متضمن اين نكتـه اسـت كـه            مي  به وسيله غير ساكنين بايگاني     هستند و عمدتاً  

 .مستقل در بيشتر اين كشورها در سطح پاييني است نوآوري ظرفيت

      كشور عضو    41با اين حال، از OIC    يابي  تحت روش شناسي ارز    2009كه در
 را از متوسـط جهـاني ثبـت         KEI كـشور نمـرات بـاالتر        4 تنهـا    انـد،   دانش تحليل شده  

 از خـود نـشان      1995 بيشتر كشورهاي عضو عملكرد بهتري را در مقايـسه بـا             اند،  كرده
 .اند داده

و توسعه علمي كه در باال خالصـه شـد،     در پرتو موقعيت فعلي آموزش و پرورش      
  :توان ارائه كرد مي كاربردهايي براي سياست گذاري

                  يك سياست مناسب آموزش و پرورش بايد در هـر يـك از كـشورهاي عـضو
OIC               ،تثبيت شود و چنين سياستي بايد بسيار بيشتر از محدوده آموزش و پرورش باشد

ي چون خط مشي اجتماعي، خط مشي بهداشتي، و سياست اقتصادي را دربر        هاي  و حيطه 
 .گيرد

 پرورش در سطوح ابتدايي،  دسترسي به آموزشبيشتري براي گسترش    ها    تالش
توانـد بـه      مـي  آمـوزش از راه دور    . بايد صورت گيـرد   اي    متوسطه، و مدارس فني حرفه    

 آموزشـي و پرورشـي در نظـر گرفتـه           هاي  عنوان يك گزينه براي افزايش بيشتر فرصت      
 .شود

 افزايش سواد آموزي و ثبت نام زنان به خصوص بايد تشويق شـود              هاي  انگيزه 
 . از آن حمايت گرددو

  توان بـراي افـراد بعـد از سـنين            مي  آموزشي مادام العمر را    هاي  برنامه/ دوره ها
 .مدرسه براي بهبود سواد و آموزش آنها ارائه كرد

 مجازي، به خصوص در تمام سـطح آمـوزش و پـرورش بايـد               هاي  زيرساخت 
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 .تشويق شود و تسهيل گردد

   كشورهايOIC  در آينده قابل پـيش بينـي، بـراي         ،  ا منسجمي ر  هاي   بايد برنامه
برنامـه عمليـاتي ده       كه بـه وسـيله     GDPدر   سهم تحقيق و توسعه   % 1رسيدن به هدف    

 .گذاشته شده است توسعه دهند OICساله 

 خـصوصي كـشورهاي     هـاي   تحقيق و توسعه بين بخـش     اي     شبكه هاي   فرصت 

 .بايد تشويق شود OICعضو 

  كشورهايOIC 34ارجي اقتصادي خهاي بايد از مزيت صرفه
 R & D  بهره مند

 توسـعه يافتـه در سـاير        هـاي    جديـد و روش    هاي  يادگيري درباره فناوري  ) 1(با  : شوند
 .واردات كاالها و خدمات فناورانه از شركاي تجاري) 2(كشورها و 

 بايد براي افزايش مخارج تحقيق و توسعه خود بـه وسـيله دولـت از               ها    شركت
 . تشويق شوندR & D هاي اير يارانهو س  مالياتيهاي طريق معافيت

 R & D   و بـر   بايد بر صنايع فناوري برتر كه داراي نرخ بازدهي بـااليي اسـت
 . در آنها داراي مزيت نسبي هستند، متمركز شودOICي كه كشورهاي هاي بخش

   كشورهايOIC                 بايـد واردات كاالهـا و خـدماتي را كـه بـه مخـارج سـنگين  

R & D  از ساير كشورهايOIC ياز دارد در نظر گيرندن. 

       هـاي   و كـالج  هـا     افتتـاح دانـشگاه   ،  براي ارتقاي تحصيالت عاليه و تفكر علمي 

 .  مالي تشويق شودهاي از طريق انگيزه OICخصوصي بايد توسط كشورهاي 

      تشويق شوند و موانعي كه مـانع       ها    و كالج ها    زنان بايد براي حضور در دانشگاه
 . شود بايد حذف گردند  ميحضور آنها در تحصيالت عاليه

 استانداردهاي زندگي براي دانشمندان بايد بهبود يابد. 

        35تحقيقات آكادميكي بايـد از طريـق جـوايز
 تحقيقـاتي و بـار آموزشـي كمتـر     

 .گسترش يابد

          عمومي با اعطاي   ها    دسترسي به مواد پژوهشي بايد از طريق مدارس و كتابخانه
 .جوايزي گسترش يابد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

34. spillovers 
35. grants 
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 ي براي آنهـايي    آموز  دانش دانشجويي و    هاي  دانشجو و مقرري   مبادله   هاي  برنامه
 . ادامه دهند تسهيل شود خواهند تحصيالت عاليه خود را در خارج  ميكه

   كشورهايOIC              بايد ابزاري براي تشويق حق ثبت و مجوز فناوري بـه وسـيله
 . تحقيقاتي در نظر گيرندهاي و ساير سازمانها  دانشگاه

 منــافع ي  دربــاره  كوچــك و متوســطهــاي ش بنگــاهي بــراي آمــوزهــاي انگيــزه
 . گذاري در حق ثبت و كاربرد نظام حق ثبت بايد توسعه يابد و اجرا گردد هسرماي

       يك نظام فرامليتي در سطحOIC بـاالتري   هاي  تواند بنا نهاده شود تا انگيزه       مي 
ز ايـن نظـام     ااي    نمونه(. براي توسعه حق ثبت به علت افزايش اندازه بازار به وجود آيد           

 ).وجود دارد ARIPOو آفريقا از طريق  EPOاز طريق  چند مليتي در اروپا

  سياسـت مـدرك محـور و نقـش     با در نظر گرفتن اهميـت S & T   در توسـعه
 كشورها، ادرات ملي آماري كشورهاي عضو بايد توجه خاصي بـه گـردآوري و توزيـع               

 . آماري علوم و فناوري مبذول دارندهاي داده

 در بين كشورهاي    اي     شبكه هاي  فرصتOIC     ي چـون  هـاي   بايد از طريق برنامـه 

36" شبكه اتحاديه اروپا   هاي  برنامه"
براي حمايت از توسعه تحقيق و فنـاوري در دنيـاي            

 .در بين كشورهاي عضو تسهيل شود  تحقيقات مشتركهاي اسالم و تشويق انگيزه

           عضو  تحقيق مشترك و سرمايه گذاري درفناوري نانو بين كشورهايOIC  بايد
شروع شود، زيرا پيشگامان اين فناوري جديد به مقدار زيادي از سـرمايه گـذاري اوليـه             

 . برند  ميخود در اين حيطه سود

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

36. Framework Programmes of European Union 
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 .شود  ميداد ارجاع هستند موجود كه قبل سال يا 1999 بهها  داده. 1

 .شود  ميداده ارجاع هستند موجود كه قبل سال يا 2008 بهها  داده  
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