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تدوين نقش��ه جامع علمي كش��ور بر اساس اهداف كالن جامعه از دغدغههاي عمده محافل علمي و فرهنگي
كش��ور در س��الهاي اخير بوده اس��ت .با وجود برداش��تهاي مختلف نسبت به مفهوم نقش��ه جامع و جايگاه و
نق��ش بخشهاي مختلف آن ،ميتوان انتظار داش��ت در طرحي با اي��ن عنوان ،مقوله «آموزش» از جايگاه ويژهاي
برخوردار باشد .توجه به اين نكته كه بسياري از كشورها پيش از اين به تدوين سياستهاي كالن علم و فناوري
خود پرداختهاند ،مطالعهاي تطبيقي در اين زمينه ميتواند افقهاي جديدي را براي تعيين جايگاه و نقش مقوالت
مختلف ،از جمله آموزش ،در تدوين سياس��تهاي مش��ابه در كشورمان براي دستاندركاران بگشايد .از اين رو
مقاله حاضر به بررس��ي جايگاه و نقش مقوله آموزش در طرحهاي ملي علم و فناوري  9كش��ور اس��پانيا ،فنالند،
جمه��وري چ��ك ،ايرلند ،هند ،ژاپن ،تايوان ،اوگاندا و آفريقاي جنوبي ميپردازد .با اينكه طبع ًا سياس��تهاي اين
كشورها را نميتوان نمونه كامل و قابل الگوبرداري صرف دانست ،اما يافتههاي اين بررسي با به تصوير كشيدن
نقاط قوت و ضعف اسناد مورد مطالعه ،برخي مسائل قابلتأمل را براي سياستگذاران علم و فناوري كشور در
زمينه جايگاه امر آموزش در نقش��ه جامع علمي كش��ور مطرح ميكند .اهم اين مس��ائل عبارتاند از نگاه كمي و
محصول محور نس��بت به آموزش؛ كلي بودن بيش از حد نكات مربوط به آموزش در اين س��ند؛ در حاش��يه قرار
گرفتن آموزش نس��بت به اقتصاد ،پژوهش و خصوص ًا فناوري؛ و نبود ديدگاه نظري منس��جم و مشخص در پس
مطالبي كه در زمينه آموزش در نقش��ه گنجانده ش��ده اس��ت .بر اين اساس ،توجه سياستگذاران امر به اين نكته
جلب ميش��ود كه در بازنگريهاي احتمالي نقش��ه جامع علمي كش��ور و نيز در تدوين اسناد و برنامههاي پايين
دستي و اجرايي ،نگاهي دوباره به جايگاه آموزش در برنامههاي علم و فناوري كشور ضروري خواهد بود.
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 .1مقدمه

امروزه با توجه به رشد و افزايش نقش علم در حيطههاي گوناگون ،دستيابي به سطح باالي
كيفي و كمي در علم و فناوري و كاربرد آن براي حل مشكالت جامعه يكي از چالشهاي

عمده كشورهاست .در بسياري از موارد دليل اصلي اين تالش براي بهكارگيري علم و فناوري،

ايجاد رفاه و امنيت در سايه بهبود وضعيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي است (وحيدي،

1388؛ كادك��ودي2009 ،1؛ كومار و چوبين .)2000 ،2ايران نيز با توجه به برخورداري از
زمينههاي عملي گوناگون ،گس��تره اقليمي وسيع ،تنوع محصوالت و برخورداري از منابع
و معادن غني و نيز با توجه به س��ابقه كهن و دس��تاوردهاي نو در اكثر زمينههاي علمي و
فناوري بهدنبال ايجاد ،ارتقاء و يا تثبيت توانمنديهاي خود در راستاي دستيابي به جامعهاي
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علمي و ارتقاء سطح زندگي اجتماعي ميباشد (سند چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمي
ايران) .طبعاً چنين تالش��ي توصيف و تحليل دقيق و همهجانبه ش��رايط كنوني ،چالشها

و نيازهاي كش��ور و نيز ارائه راهكارهايي اجرايي و عملي را ميطلبد (س��يفالدين اصل و

ديگران .)1387 ،عالوه بر اين ،در س��ند چش��مانداز جمهوري اسالمي ايران نيز كه اهداف
كالن جامعه را براي افقي بيستس��اله تعيين ميكند چشمانداز بخش علمي ،پژوهشي و
فناوري جايگاه بسيار قابل توجهي دارد (مبينيدهكردي .)1387 ،از اين رو تنظيم سندي
به نام «نقش��ه جامع علمي كش��ور» در چند س��ال اخير در محافل علمي و اجرايي كشور

مطرح بوده اس��ت (نقش��ه جامع علمي كش��ور )1389 ،و مورد برخي نقدها و بررسيهاي

صاحبنظران نيز قرار گرفته است (قادري1387 ،؛ ذاكرصالحي و ذاكرصالحي.)1388 ،

عبارت «نقشه جامع» و جايگاه بخشهاي مختلف آن معاني مختلفي را به ذهن متبادر

ميكند و برداشتهاي مختلفي از مفهوم آن وجود دارد (قادري .)1387 ،با وجود امكان اين

برداشتهاي مختلف ميتوان انتظار داشت كه در هر صورت در طرحي با اين عنوان مقوله
«آموزش» از جايگاه ويژهاي برخوردار باشد .آنگونه كه در مقدمه نقشه (نقشه جامع علمي
كشور ،صفحه ب) آمده است« ،نقشه جامع علمي كشور عبارت است از مجموعهاي جامع،

هماهنگ و پويا از اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات برنامهريزي تحول راهبردي علم،

فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي ايراني و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف

چش��مانداز بيستساله كش��ور» .عالوه بر اين در همان مقدمه (صفحه الف) اين نكته نيز
1. Kadekodi
2. Kumar & Chubin
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ذكر شده است كه براساس چشمانداز بيستساله كشور« ،تعيين اولويتهاي آموزشي» و
«لحاظ كردن كل دوره آموزشي بهعنوان يك فرآيند از آموزش ابتدايي تا باالترين مقاطع

علمي» از اهم محورهايي هستند كه بايد در طراحي نقشه مورد تأكيد قرارگيرند.

با توجه به اين نكته كه بسياري از كشورها پيش از اين به تدوين اهداف و سياستهاي

كلي علمي خود پرداختهاند ،مطالعه تطبيقي برنامههاي علمي كشورهاي مختلف با مروري

بر معيارها و روشهاي مورد توجه آن كش��ورها در تدوين اس��نادي از اين دس��ت خواهد
توانست سؤاالت بسياري را در زمينه مسائل و حوزههاي قابل طرح در نقشه علمي كشورمان

و چگونگي پرداختن به عمق دغدغههاي مربوط به آن پاس��خ دهد .مطالعه اس��ناد ديگر

كشورها و بررسي تطبيقي مالحظات خاص آنها در انعكاس مسئله آموزش در برنامههاي

كالن علم و فناوري از نظر نشان دادن نقاط ضعف و قوت كشورها مورد بررسي در زمينه

تنظي��م اين طرحها و در نتيجه از نظر نش��ان دادن افقهايي براي تعيين جايگاه و نقش

مقوله آموزش در تدوين برنامههاي مش��ابه در كش��ورمان با توجه به شرايط خاص كشور

ميتواند براي دستاندركاران تدوين سياستها و طرحهاي كالن علم و فناوري كشورمان

قابلمالحظه باشد .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از مطالعه چنين اسنادي براي دستاندركاران

امر آموزش در س��طوح مقدماتي و عالي از جمله در تدوين سياس��تهاي كالن آموزشي
مانند «سند ملي آموزش و پرورش» ( )1388نيز قابلتأمل خواهد بود.

آنچه در مقاله حاضر ارائه ميش��ود بخش��ي از طرحهاي مطالعاتي جامعي اس��ت كه

با هدف اس��تفاده از تجربيات كش��ورهاي مختلف اروپايي ،آسيايي و آفريقايي در تدوين

بخشها و زيرمجموعههاي مختلف برنامههاي كالن علم و فناوري اين كش��ورها بهانجام

رس��يد (رنجبرنوعي 1387 ،الف1387 ،ب و  1387ج) .مباحث مطروحه در اينجا بهطور

خاص بر بررس��ي جايگاه و نقش مقوله آموزش در س��طوح و اشكال مختلف در طرحهاي
ملي علم و فناوري  9كش��ور اس��پانيا ،فنالند ،جمهوري چك ،ايرلند ،هند ،ژاپن ،تايوان،

اوگاندا و آفريقاي جنوبي متمركز است .بديهي است با وجود اينكه مطالعه و بررسي اسناد
مربوط به ساير كشورها چشمانداز گستردهاي را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد،
اين اسناد بههيچ وجه نميتوانند راهگشاي تمامي چالشهاي پيش روي سياستگذاران

در اين زمينه باش��د .توجه به موضوعات خاص مربوط به هر كش��ور ،خصوصاً در زمينه

خطيري مانند آموزش ،از نكات بسيار مهمي است كه بايد در تدوين سياستهاي علم و
فناوري كشور مورد توجه قرار گيرد (تقوي.)1387 ،
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 .2روششناسي
 .2.1جستجوي اسناد

در گزينش كشورها و اسناد مورد بررسي مسائل چندي مدنظر قرار داشت :كشورهايي كه

داراي سوابق طوالني در زمينه برنامهريزيهاي كالن علم و فناوري هستند مورد توجه قرار

گيرند تا بررسي اسناد چنين كشورهايي تجربيات گستردهاي در اختيار سياستگذاران كشور
قرار دهد؛ كشورهايي كه بهلحاظ سياسي ،موقعيت منطقهاي و يا شباهتهاي توسعهاي مشابه
كشورمان هستند و يا مشابهتهايي با الگوي مطلوب موردنظر در چشمانداز كشورمان دارند

مورد بررسي قرار گيرند؛ و كشورهايي كه تا كنون كمتر از اين منظر مورد توجه قرار گرفتهاند

و سياس��تگذاران علمي كشور ش��ناخت چنداني از آنها ندارند بررسي شوند (رنجبرنوعي،
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1387الف1387 ،ب و 1387ج).

طبعاً كش��ورهاي بس��ياري بر اس��اس هر يك از اين دغدغهها قابلتوجه بودند ولي با

توجه به مسائلي نظير در دسترس بودن اسناد مربوط به كشورها ،كيفيت و كميت سند

ارائه شده و تاريخ تنظيم سند پس از جستجوهاي مفصل اسناد مورد بررسي برگزيده شد.
مجموعه اس��ناد  9كش��ور موردنظر تا حدود زيادي هر سه دغدغه فوق را لحاظ ميكند.

سند هر كشور كه در ادامه به اختصار معرفي خواهد شد ،براي دوره زماني مشخص و با

عنوان خاصي تدوين ش��ده اس��ت كه مبين نوع نگاه هر كشور به مقوله برنامهريزي كالن
علم و فناوري و دغدغههاي اصلي سياستگذاران آن كشور ميباشد.

 .2 .2اسناد مورد مطالعه

سند ملي علم و فناوري كشور اسپانيا با عنوان «طرح ملي اسپانيا براي تحقيقات علمي،

توسعه و نوآوري فناوري براي دوره ( 1»2004 - 2007سند اسپانيا) بر پايه اصولي است

كه از اتحاديه اروپا در سال  2000برگرفته شده است كه طبق اهداف تعيين شده در آن

بايد رقابتپذيرترين اقتصاد دانش محور درجهان ش��كل گيرد .طرح ملي فنالند با عنوان
«علم ،فناوري ،نوآوري»( 2س��ند فنالند) توسط شوراي سياست علم و فناوري اين كشور

تدوين ش��ده اس��ت تا توس��عه متعادل و پايدار اقتصادي و اجتماعي و افزايش رفاه مردم
1. The Spanish National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation
2. Science, Technology, Innovation

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

جامعه را تضمين كند« .سياست ملي تحقيق و توسعه جمهوري چك»( 1سند جمهوري
چك) طرح پژوهشمحوري است كه بر اساس مباحث تحقيق و توسعه تدوين شده است

و در آن نتايج تحقيق و توسعه و امكان استفاده از آن در تمام زمينههاي زندگي در جامعه

مورد توجه قرار دارد .هدف سند ملي علم و فناوري ايرلند با عنوان «راهبرد علم ،فناوري
و نو آوري»( 2سند ايرلند) رشد و برتري از نظر تحقيق در سطح بينالمللي تا سال 2013

اس��ت و بر اس��اس اين طرح عالقه به علم بايد در مراحل اوليه آموزشي بهوجود آيد و در

سراسر نظام آموزشي تقويت گردد.

در نقش��ه علمي هند با عنوان «سياست علوم و فناوري»( 3سند هند) به جايگاه خاص

هندوستان در جهان از نظر برخورداري از فرهنگ و سابقه علمي باستاني اشاره شده است.

بخشهاي مختلف اين سند به علوم ،فناوري ،تحقيق ،توسعه ،نوآوري در صنعت ،پژوهشهاي

علمي ،منابع محلي و دانش سنتي ،كاربرد فناوري براي مقابله با بالياي طبيعي ،آگاهي عمومي
از علم و فناوري و همكاريهاي بينالمللي ميپردازند« .طرح بنيادي علوم و فناوري» 4ژاپن
(سند ژاپن) در پنج بخش به بررسي ايدههاي اصلي ،اولويتهاي راهبردي علوم و فناوري،

اص�لاح برنامههاي علوم و فناوري ،حماي��ت جامعه و عموم مردم از علوم و فناوري و نقش
ش��وراي علوم و فناوري در سياس��تگذاري ميپردازد« .طرح ملي توسعه علوم وفناوري»
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تايوان (سند تايوان) به بررسي چشمانداز موجود و اهداف توسعه علوم وفناوري ميپردازد.

اوگاندا سند چشمانداز علمي خود را «طرح ابتكار علمي هزاره»( 6سند اوگاندا) ناميده

است .در اين سند ،پس از توصيف كلي طرح ،ديدگاهها و مسئوليتهاي پيش رو تعيين

ميشود ،چگونگي اختصاص بودجه تحقيقاتي ،ايجاد برنامههاي علمي و فني و مشاركت

موسس��ات خصوصي مورد توجه قرار ميگيرد .س��ند آفريقاي جنوبي كه براي دورهاي 8
س��اله نگاشته شده اس��ت« ،طرح راهبردي بنياد ملي تحقيقات آفريقاي جنوبي»( 7سند

آفريقاي جنوبي) نام دارد كه نش��انگر توجه ويژه كش��ور آفريقاي جنوبي به امر تحقيق و

پايهگذاري دقيق راهبردها است .در مقايسه با ساير كشورهاي آفريقايي آفريقاي جنوبي
1. National Research and Development Policy of the Czech Republic
2. Strategy for Science, Technology and Innovation
3. Science and Technology Policy
4. Science and Technology Basic Plan
5. National Science and Technology Development Plan
6. Millennium Science Initiative Project
7. Strategic Plan of the National Research Foundation of South Africa
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در زمينه علم و فناوري به برنامهريزي دقيق با هماهنگي اهداف خرد و كالن و در راستاي
ارتقاء جايگاه علمي خود در سطح بينالمللي پرداخته است.

 .2.3بررسي اسناد

همانگونه كه پيش��تر ذكر ش��د اس��ناد موردنظردر قالب طرحي فراگير جهت بررس��ي

تطبيقي جنبههاي مختلف اس��ناد علم و فناوري كش��ورهاي مختلف مورد مطالعه قرار
گرفت و مضامين مهم اس��ناد در قالب س��رفصلهايي براي تحليل و بررس��ي استخراج

گرديدند .اين مضامين مشترك كه غالباً در تمامي اين اسناد به چشم ميخوردند شامل

 16مضمون بودند كه از جمله دربرگيرنده اهداف مطروحه در اس��ناد و جايگاه و نقش
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آموزش در اين طرحها ميشدند (رنجبرنوعي1387 ،الف1387 ،ب و  1387ج) .مطالعه،

تحليل و بررس��ي اس��ناد جهت اس��تخراج تمامي موارد مربوط به هريك از مضامين (از

جمله جايگاه آموزش) در آنها انجام ش��د و كل متن هر س��ند براي يافتن مصداقهايي

براي هر كدام از مضامين مذكور بارها مورد بررس��ي قرار گرفت.

در مرحله بعد تمام مصاديق طبقهبندي شده در قالب اين مضامين به زير مجموعههايي

جزئيتر با توجه به اشتراكات خود تبديل شدند بهطوري كه براي مثال بخش «اهداف»
خود از  6تا  7زير مجموعه ديگر با توجه به قابليت تقس��يمبندي گس��تره اهداف بهدست
آمده تشكيل ميشد .تمام مصاديق مربوط به اين موارد بهصورت جمالت انگليسي كامل

و كوتاه ثبت ميشدند و سپس اهم نكات به فارسي بازنويسي شدند .در بازنگري دوباره و
كلي اين يافتهها و عبارات بهكار رفته در آنها در عناوين و موضوعات كلي تغييراتي صورت

گرفت كه در تمامي اين مراحل مقوله آموزش جزء مضامين اصلي قرار داش��ت .در ادامه

فرآيند مطالعه و بررسي ،هر كدام از اين عناوين جديد و مصاديق آنها با عباراتي توصيفي
نگاشته شدند كه نهايتاً اين مضامين مرجع تحليلها و پيشنهادهاي ارائه شده قرار گرفتند.

 .3يافتهها
 .3.1كشورهاي اروپايي
 .3.1.1اهداف كشورهاي اروپايي

اهداف چهار كش��ور اروپايي مورد بررس��ي ،با توجه به س��ابقه تاريخي اين كش��ورها در
زمينهه��اي علمي و صنعت��ي ،از جامعيت و عمق خاصي برخوردار اس��ت .از ويژگيهاي

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

اهداف اين كشورها ميتوان به واقعبينانه بودن در عين بلندپروازي و همچنين تأكيد آنها

بر نوآوري اش��اره كرد .اهداف موردنظر اين كش��ورها در سه سطح مختلف قابل تفكيك و
بررس��ي است :اهداف كالن توسعهاي ،اهداف راهبردي و برنامهريزي و اهداف سازماني و

اجرائي .در اهداف كالن توس��عهاي چش��مانداز و دورنماي موردنظر كشورها بازتاب يافته
است .از جمله اين دورنماها ميتوان به موارد زير اشاره نمود :دستيابي به اقتصاد پايدار و

قابل رقابت جهاني؛ ارتقاء همهجانبه سطح زندگي اجتماعي در كشور؛ و تأكيد بر نوآوري

و زايائي در زمينههاي علمي مختلف.

در س��طح دوم ،اه��داف برنامهري��زي و راهبردي در واقع نش��انگر تالش براي تبديل

دورنماها و چش��ماندازهاي كالن به راهبردها و طرح هايي هس��تند كه بتواند در مراحل
اجرائ��ي جهتدهن��ده فعاليتهاي عملي مربوط به علم و فناوري باش��د .اهم اهداف اين
سطح عبارتاند از ايجاد ساختارهاي مديريتي الزم؛ افزايش سرمايهگذاري و سازماندهي
مالي بخشهاي فعال در زمينه علم و فناوري؛ ارتقاء وضعيت نيروي انساني متخصص؛ و
ارتقاء سطح زيرساختهاي آموزش و پژوهش .اهداف سازماني و اجرائي نيز جهتدهنده

برنامهري��زي عملي ،راهكارهاي قابلاتخاذ و روشهاي اجرائي ميباش��د .از جمله اهداف
اين س��طح ميتوان به اش��تغالزائي و ارتقاء آگاهي اجتماعي در باره علم و فناوري اشاره
نمود .رئوس اهداف اين كش��ورهاي اروپايي كه در اسناد مورد بررسي منعكسشده است

به تفكيك شامل موارد زير است:

 .3.1.1.1اهداف طرح ملي اسپانيا براي تحقيقات علمي ،توسعه و نوآوري فناوري

• بهبود رفاه اجتماعي

• ايجاد همبستگي گستردهتر اجتماعي

• فراهم آوردن زمينه رشد پايدار اقتصادي

• دستيابي به سطح قابل رقابتترين اقتصاد دانش محور درجهان
• ايفاي نقش در توليد دانش
• افزايش توان رقابت تجاري

• تقويت ابعاد بينالمللي علم و فناوري اسپانيا

• رشد كميت و كيفيت نيروي انساني در هر دو بخش خصوصي و دولتي

• ايجاد ارتباط بين بخشهاي تشكيالتي علم و فناوري
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• تقويت نقش بخشهاي دولتي در توليد علم بنيادي
• افزايش ظرفيت فناوري و نوآوري سازمانها

• افزايش تعداد و توان گروههاي مشاركتي نوآوري

• هماهنگي توسط دولت بين بخش تحقيق ،توسعه و نوآوري

• ارجحيت بخشيدن به سرمايهگذاري در بخش تحقيق ،توسعه و نوآوري
• ايجاد شغلهاي بيشتر و با كيفيت باالتر

• ارتقاء آگاهي اجتماعي درباره علم و فناوري

  .3.1.1.2اهداف طرح ملي علم ،فناوري و نوآوري فنالند
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• افزايش سطح رفاه جامعه

• تقويت زمينههاي اقتصادي فنالند

• تضمين توسعه متعادل و پايدار ا قتصادي و اجتماعي

• ايجاد ارتباط بين توسعه اقتصادي و جنبههاي ديگر توسعه

• بهره برداري از نتايج تحقيق و تقويت نوآوري فناوري و اجتماعي

• توسعه دانشگاهها و ايجاد مؤسسات دانشگاهي با كيفيت باال و با سطح تخصصي بينالمللي
• اختصاص منابع موجود و جديد تحقيق و توسعه در ابعاد گستردهتر
• افزايش اشتغال ،كاهش بيكاري و تضمين توليد باال

• بهبود همه جانبه موقعيت فنالند در بخش بينالمللي از نظر نيروي كار

• تدوين ساز و كارهاي سرمايهگذاري مناسب در زمان مورد نياز
 .3.1.1.3اهداف سياست ملي تحقيق و توسعه جمهوري چك

• استفاده از نتايج تحقيق و توسعه در تمام زمينههاي زندگي در جامعه

• افزايش بازدهي و كارآئي تحقيق و توسعه در جمهوري چك
• افزايش بهرهوري تحقيق و توسعه در كشور

• تعيين رابطه سياست تحقيق و توسعه با ديگر سياستهاي دولت

• همكاري و مشاركت بر اساس دانش جهاني

• بهبود وضعيت قوانين حمايتي تحقيق و توسعه

• توسعه پتانسيل فعال انساني در تضمين زايايي استعدادها
• حل نيازهاي آينده شهروندان

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

 .3.1.1.4اهداف راهبرد علم ،فناوري و نو آوري ايرلند

• افزايش خروجي دانش با صرفه اقتصادي

• ورود به مرحله جهاني شدن علم و فناوري

• افزايش مشاركت در همكاريهاي بينالمللي علم و فناوري

• ايجاد وجهه بينالمللي براي ايرلند با موقعيت برتر تحقيق و توسعه جهاني
• افزايش توان تحقيق بهعنوان شاخص اصلي اتحاديه اروپا

 .3.1.2آموزش در اسناد كشورهاي اروپايي

با توجه به هدف گذاريهاي كلي موردنظر اين كشورها ،يكي از جنبههاي برجسته منعكس
ش��ده در اين اس��ناد ،توجه خاص به مقوله آموزش و نقش آن در پيشبرد اهداف مربوط به

علم و فناوري ميباشد .آموزش به اشكال مختلف بهعنوان راهكاري براي مهيا سازي بستر

اجتماعي ـ فرهنگي الزم در اجراي فعاليتهاي علم و فناوري به خدمت گرفته ميش��ود.
ش��كلدهي رفتار اجتماعي ،توس��عه فرهنگ علم و فناوري و بهبود ارتباط بين آموزش و
زندگي ش��غلي از اهم نكات ذكر شده در اين اسناد است كه نشاندهنده نقش آموزش در

اين طرحهاست .جداول  1تا  4حاوي نكاتي است كه در زمينههاي مربوط به آموزش در
اسناد چهار كشور اروپايي مورد بحث منعكس شده است.

جدول  :1جايگاه آموزش در طرح ملي اسپانيا براي تحقيقات علمي ،توسعه و نوآوري فناوري

توجه به تحقيقات آموزشي

توجه به شكلدهي رفتارها از طريق آموزش و پرورش
تقويت مراكز آموزشي جهت توسعه فرهنگ علمي و فناوري
تأكيد بر نقش معلمان و دانشآموزان در فرهنگ علمي و فناوري
در نظر گرفتن نيروي انساني بهعنوان اساس و بنياد تشكيالت علم و فناوري
توجه به آموزش افرادي با توانائيهاي علمي و فني در زمينههاي داراي اولويت
توجه به شرايط استخدام موقت و دائم متخصصان در مراكز دولتي و خصوصي تحقيق ،توسعه و نوآوري
در نظر گرفتن امكان و شرايط جابجائي افراد متخصص و آموزش ديده بين نهادهاي اسپانيائي و خارجي
تأمين بورسيه براي تربيت نيروي انساني مورد نياز
فراهم آوردن زمينه افزايش كمي و كيفي نيروي انساني دربخش دولتي و خصوصي
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جدول  :2جايگاه آموزش در طرح ملي علم ،فناوري و نوآوري فنالند

توسعه جامع آموزش و پرورش براي تغيير و توسعه بازار كار
افزايش كيفيت آموزش و پرورش
بهبود ارتباط بين آموزش و زندگي شغلي

توجه به بازدهي نظام آموزشي و پيشبينيهاي صحيح آموزشي براي استفاده كافي از منابع محدود
بينالمللي شدن نظام آموزشي
تضمين ظرفيتهاي مناسب نيروي كار براي تعامل در سطح بينالمللي
گذراندن تحصيالت تكميلي توسط تقريباً نيمي از هر گروه سني
توجه بهنظريات يادگيري در طول زندگي و مسيرهاي آموزشي فردي
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بهبود كيفيت مطالعات دكتري
بينالمللي شدن مدارس عالي و تدريس در آنها به موازات انجام برنامههاي دكتري مشترك
افزايش تعداد دانشجويان خارجي
بهرهوري در زمينه نيروي انساني محقق و متخصص
رقابت جهاني براي تربيت بهترين محققان و دانشجويان
جابجائي و بينالمللي شدن دو طرفه نيروي انساني
جدول  :3جايگاه آموزش در سياست ملي تحقيق و توسعه جمهوري چك

تقويت آشنايي با دانش جديد در نسل جوانتر حتي در سطوح پائين آموزش

تأكيد بر آموزش دانشگاهي خصوصاً در برنامههاي دكتري با مشاركت فعال در تحقيق و توسعه
گسترش آموزش با هدف رسيدن به نيروي انساني قوي در زمينه تحقيق و توسعه
حمايت از مدارس در جهت دستيابي به نتايج قابل قبول در توسعه و تحقيق
قادر ساختن فارغالتحصيالن به استفاده از دانش تحت شرايط جديد و با روشهاي خالق در محيط كار
حذف موانع جابجائي محققان
افزايش انگيزه و عالقه همراه با پشتيباني مورد نياز براي نيروي انساني
افزايش عالقه جوانان در زمينه تحقيق و توسعه
حل مسائل مالي كاركنان جوان تحقيق و توسعه
حل مشكالت حرفهاي دانشمندان و دانشجويان مستعد جوان با افزايش جابجائي آنها در سطح ملي و بينالمللي
پشتيباني از نيروهاي مستعد جوان توسط سرمايه گذاري موسسات بورسيه
پشتيباني از تشكيل گروههاي دانشمندان جوان

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

جدول  :4جايگاه آموزش در راهبرد علم ،فناوري و نوآوري ايرلند

افزايش سطح سواد مرتبط با علوم و رياضيات

تقويت پايههاي آموزش و پرورش ابتدائي و متوسطه
تقويت عالقه به علم در سرتاسر نظام آموزشي
معرفي دوباره علم به برنامهدرسي در مرحله ابتدائي
آموزش فعال معلمان
تقويت ارتباط بين دورههاي ابتدائي و متوسطه
تأكيد بيشتربر روشهاي تدريس علوم
معرفي مفاهيم اوليه علمي به كودكان
آموزش معلمان ابتدائي
ايجاد ارتباط بين برنامهدرسي ابتدائي و پيش از آن
تأكيد بر نقش دانشگاهها بهعنوان عامل مؤثر در تحوالت ملي
دو برابر كردن تعداد فارغ التحصيالن دكتري تا سال 2013
افزايش قابل توجه تعداد افراد با مهارتهاي باال در علوم و مهندسي

همانگونه كه در جداول فوق قابل مشاهده است ،در اين اسناد فعاليتهاي آموزشي

بهصورتي تدوين گرديدهاند كه مستقيماً در تقويت سطح علمي و تحقيقاتي كشور ايفاي

نقش ميكنند .از مهمترين نمونههاي قابلذكر ميتوان به افزايش كيفيت آموزش و پرورش؛

بينالمللي ش��دن نظام آموزش��ي؛ گس��ترش و بهبود كيفي تحصيالت تكميلي؛ گسترش
آموزش رشتههاي مهندسي و علوم؛ و گسترش روشهاي فعال آموزش اشاره نمود .عالوه
بر اين ،توجه به تحقيقات آموزش��ي؛ توجه به يادگيري مس��تمر در طول زندگي؛ استفاده

از روشهاي خالق؛ توجه خاص به آموزش و پرورش دوره ابتدائي؛ بازنگري مس��تمر در

برنامههاي درسي؛ آموزش معلمان؛ و توجه به دانشگاهها بهعنوان عامل مؤثر در تحوالت

ملي از نكات بس��يار برجس��ته و قابل تأمل در اين اس��ناد است .اسناد مورد بررسي مبين

اين است كه از نظر تدوينكنندگان آنها ،پيادهسازي هر گونه برنامه در زمينههاي علم و

فناوري نيازمند برخورداري از نيروي انساني توانمند با قابليتهاي باالي علمي و فناوري
است و از اين رو توجه به آموزش ،جذب ،جايابي مناسب و اتخاذ برنامههاي خاص جهت

استفاده از توان نيروهاي متخصص در تنظيم برنامههاي علم و فناوري لحاظ گرديده است.
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 .3.2آسيا
 .3.2.1اهداف كشورهاي آسيايي

سه كشور آسيايي مورد مطالعه نيز دورنماي انتظارات و چشمانداز شرايط مطلوب خود را

در زمين��ه علوم ،تحقيقات و فناوري در قالب اهدافي در س��طوح مختلف بيان كردهاند :در

نخستين سطح ،اهداف كالن مطرح شدهاند كه چندبعدي بودن مهمترين ويژگي آنها است.
اين اهداف در برگيرنده چشماندازهاي كالن در حيطههاي اقتصادي و راهبردهاي سياسي و

امنيتي و عمدتاً معطوف به رقابتهاي بينالمللي در سطح منطقهاي و جهاني ميباشند .اهم
اين اهداف فراگير عبارتاند از :جهتدهي فعاليتهاي علم و فناوري بهسوي ارتقاء امنيت

و كيفيت در زندگي اجتماعي؛ تقويت توان صنعتي از نظر نيروي انساني و خالقيت با هدف
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برتري در سطح بينالمللي؛ جهتگيري براي نوآوري علمي و ابداعات فناوري؛ و دستيابي

به رشد اقتصادي و توسعه پايدار با استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده توسط علم و فناوري.
اهداف مطرح در سطح دوم اهداف برنامهاي هستند كه از تنوع قابل توجهي برخوردارند.

اين اهداف عمدتاً مربوط به زمينههاي راهبردي و جهتدهي مديريتي هستند كه موارد زير

از جمله اين زمينههاست :تسهيل و توسعه مشاركت عمومي در زمينههاي مربوط به علم و

فناوري؛ افزايش و هدفمندسازي سرمايهگذاري در اين زمينه؛ گسترش همكاريها و در عين
حال افزايش توان رقابت با ديگر كشورها؛ و تأكيد بر توانائيهاي بومي و محلي .در سومين

سطح ،اهداف بهصورت تفكيك شده و قابل برنامهريزي عملياتي در گستره كمتر ارائه ميشوند.

بيان اهداف در اين سطح زمينه را براي رساندن طرحهاي علم و فناوري به سطح اجرائي و

عملي در جامعه بسيار نزديك ميكند .عمدهترين زمينههاي مطروحه در اين سطح عبارتاند
از :تسهيل و تشويق فعاليت نهادها و مؤسسات خصوصي؛ اطالعرساني و افزايش آگاهي عمومي

نسبت به علم و فناوري؛ ايجاد پاركهاي فناوري؛ و حمايت مناسب در زمينه علوم ،تحقيقات

و فناوري در بخشهاي دولتي .اهم اهداف اين سه كشور شامل موارد زير است:
 .3.2.1.1اهداف سياست علوم و فناوري هند

• افزايش اميد به زندگي در بين مردم

• فراهم آوردن زمينه كاربرد علم و فناوري در بهبود زندگي مردم
• كاهش اختالف طبقاتي و عدم توازن منطقه اي

• از بين بردن فقر ،گرسنگي و سوء تغذيه

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

• ايجاد و ارائه فناوري جديد با استفاده از علوم برگرفته از ريشههاي بومي

• مشاركت در ايجاد دانش اقتصاد جهاني

• فراهم آوردن امكان مشاركت همه مردم در توسعه علم و فناوري

• تشويق مردم به انجام مطالعات علمي و پژوهشي در تمام زمينههاي اقتصادي و اجتماعي

• ارتقاء سطح آگاهي مردم در مورد اهميت علم و فناوري در زندگي روزمره

• كسب اطمينان از امنيت پايدار غذايي ،كشاورزي ،زيست محيطي ،آب ،بهداشت و انرژي
• فراهم آوردن موقعيتهاي شغلي با استفاده از قابليتهاي علم فناوري

• تأمين امنيت انرژي

• كاهش عدم توازن زندگي شهري و روستايي

• رساندن كشاورزي ،تغذيه و آب آشاميدني و بهداشت به وضعيتي پايدار
• ارتقاء مشاركت زنان در تمامي فعاليتهاي علم و فناوري

• ارتقاء سطح تحقيقات علمي دانشگاهها و ديگر مؤسسات آموزش عالي

 .3.2.1.2اهداف طرح بنيادي علوم و فناوري ژاپن

• تالش براي تحقق آرمانهاي بشريت

• ايجاد امنيت اجتماعي و دستيابي به سطح امن ترين كشور دنيا

• ارتقاء امنيت و كيفيت زندگي

• پيشرفت خارقالعاده در علوم و فناوري پيشرفته
• جهش عظيم در دانش ،اكتشاف و خالقيت

• تبديل به برترين قدرت توليدكننده در جهان

• رساندن صنايع كشور به سطحي قابل رقابت از نظر بينالمللي

• استفاده از پتانسيل اقتصادي و قابليتهاي علمي و فناوري از طريق سرمايه گذاري

• توليد محصوالتي در راستاي افزايش قدرت ملي

• ارتقاء توان صنايع قابل رقابت براي موفقيت در رقابتهاي جهاني علم و فناوري

• رسيدن به اقتصاد و صنعت قدرتمند با توسعه مداوم خالقيت
• توسعه آگاهي عمومي نسبت به علم و فناوري

• توسعه مشاركت مردم در زمينه فعاليتهاي وابسته به علم و فناوري
• تأمين سالمت مردم درطول زندگي از كودكي تا سالمندي
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 .3.2.1.3اهداف طرح ملي توسعه علوم وفناوري تايوان

• ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
• ارتقاء توسعه پايدار

• دستيابي به جايگاهي مستحكم و با ثبات در زمينه علم و فناوري

• تقويت فناوري دفاع از استقالل كشور
• تقويت نظام نوآوري دانش

• خلق مزيتهاي رقابت صنعتي

• غلبه بر موانع پيشرفت علمي و فناوري

• باال بردن شاخصهاي علم و فناوري در زندگي شهروندان
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• رساندن صنايع مهم تايوان از جمله كامپيوتر به سطح جهاني

• باال بردن كاربرد روزمره علم و فناوري و برانگيختن تعامل جامعه با فعاليتهاي علمي

• تقويت سيستم نوآوري و ابداع دانش
• ايجاد مزيتهاي رقابتي اقتصادي

• تقويت طراحي و مديريت برنامههاي علم و فناوري

• استفاده مؤثر از علم و فناوري با سازماندهي ،برنامهريزي و اختصاص بودجه دولتي
• تقويت همكاري با سازمانهاي پژوهشي بينالمللي

• ايجاد مراودات راهبردي بين بخشهاي صنعت داخلي

• توسعه كيفيت درمان و كاهش فاصله كيفيت خدمات پزشكي بين شمال و جنوب كشور
 ..3.2.2آموزش در اسناد كشورهاي آسيايي

در سند اين سه كشور آسيائي نيز مقوله آموزش از مباحث اصلي و مورد تأكيد ميباشد.
همانطوركه از نكات تفصيلي مربوط به آموزش كه در جداول  5تا  7آمده است بر ميآيد،

در اين اسناد جايگاه آموزش نهتنها بهعنوان راهكاري براي تسهيل روند دستيابي به اهداف
فناوري اين كشورها لحاظ شده ،بلكه ،به جايگاه ويژه آموزش كه اثرگذاري مستقيمي در

تمامي ابعاد جامعه دارد نيز پرداخته ش��ده اس��ت .تأمين بودجه و تجهيز مراكز آموزشي؛
ارتقاء كمي و گس��ترش آموزش در س��طوح مختلف؛ و بهطور خاص ارتقاء كيفي روشها

و رويكردهاي آموزش��ي از مهمترين دغدغههاي مربوط به جايگاه آموزش در برنامهها و
فعاليتهاي علمي و فناوري اس��ت كه در اس��ناد مورد بررسي منعكس شده است .عالوه

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

بر اين ،دغدغههاي جذب ،اش��تغال ،تربيت ،بازآموزي و ساماندهي نيروي انساني نيز در
اسناد طرحهاي علم و فناوري كشورهاي مورد مطالعه مورد توجه خاص بوده است.
جدول  :5جايگاه آموزش در سياست علوم و فناوري هند

تجهيز كليه مراكز آموزشي به آزمايشگاه

حمايت خاص از دانشكدههاي مهندسي و پزشكي
جذب نيروي انساني كافي براي فعاليتهاي علم و فناوري
تقويت ساز و كارهاي مربوط به توسعه ،ارزيابي و جذب نيروي انساني بهصورت كاربردي
افزايش تربيت نيروي انساني ماهر با كيفيت باال در تمامي سطوح
توقف روند مهاجرت نخبگان با تدوين برنامههايي براي جذب و پرورش نيروهاي جوان
تربيت افرادي با قابليتهاي حرفهاي
تربيت نسلي جديد از نيروي انساني ماهر
ايجاد زمينه همكاري محققان و متخصصان فناوري در صنعت ،دانشگاهها و آزمايشگاههاي پژوهشي
باز آموزي و ارتقاء سطح نيروي انساني
همگام سازي نيروي انساني با سرعت باالي پيشرفتهاي علمي
ارتقاء مشاركت زنان در تمامي فعاليتهاي علم و فناوري
تسهيل بازگشت محققان و متخصصان فناوري هندي تبار به هند
جدول  :6جايگاه آموزش در طرح بنيادي علوم و فناوري ژاپن

لحاظ كردن جنبههاي اخالقي در جريان آموزش

ارتقاء سطح كنجكاوي كودكان در جريان آموزش
افزايش فرصتهاي ديدار دانشآموزان با محققان
فراهم كردن شرايط بازديد محققان از مدارس و تماس نزديك با دانشآموزان و خانوادهها
ايجاد نظام كار آموزي توسط صنايع و دانشگاهها با تمركز بر رشتههاي مهندسي
ايجاد و توسعه مواد آموزشي الكترونيك و بدون عوارض جانبي براي كودكان
ايجاد فضاي يادگيري مبتني برحل مسئْله
توجه به آموزش رياضي و علوم
حمايت از متقاضيان ورود به حرفه معلمي
حمايت از فعاليتهاي معلمين با تجربه
ارتقاء زمينههاي رقابتي دانشگاهها
ايجاد دانشگاههايي در سطح بهترين مراكز تحقيقاتي دنيا از نظر علم و فناوري
ايجاد دانشگاهها و فضاهاي آموزش قابل دسترسي براي عموم
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باال بردن ميزان كمكهاي مالي به دانشجويان
ساماندهي نيروي انساني در حد شاخصهاي جهاني
توجه به تنوع منابع انساني در فعاليتهاي علم وفناوري
تربيت افرادي براي كسب جوايز نوبل در 50سال آينده
ارتقاء تعداد افراد ژاپني دريافت كننده جوايز بينالمللي به سطح افراد اروپايي
اختصاص دانشگاههايي براي آموزش عملي مهندسان
حمايت از استقالل عملي پژوهشگران جوان
تضمين امنيت شغلي براي استادان و پژوهشگران
تأكيد بر توسعه انساني و تبديل نگاه به نيروي انساني از سختافزاري به نرمافزاري
تالش براي جذب نيروي انساني در راستاي رسيدن به سطح جهاني
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جدول  :7جايگاه آموزش در طرح ملي توسعه علوم و فناوري تايوان

كاهش فاصله دانشگاه و صنعت بهمنظور گسترش ابداعات و فناوري

توجه به غناي كيفي منابع آموزشي در جريان توسعه كمي تحصيالت عالي
ارتقاء كيفيت آموزش دانشگاهي
تبديل دانشگاهها به مراكزي غيرانتفاعي و مستقل
فراهم كردن مشوقهايي براي دانشگاها و مراكز آموزش عالي در راستاي ايجاد آموزش كارآمد
توجه به تربيت نيروهاي با مهارتهاي بين بخشي
استفاده از سازوكارهاي نوآورانه تربيت نيروي انساني
تقويت نيروي انساني مورد نياز و ماهر براي فناوري دفاعي

 .3 .3آفريقا
 .3.3.1اهداف كشورهاي آفريقايي

در بررس��ي اهداف دو كشور آفريقايي مورد مطالعه نيز مانند ديگر كشورها ،ميتوان آنها

را بهطور كلي به سه گروه تقسيم كرد :اهداف كلي نقشه علمي در درجه اول معطوف به
افزايش سطح زندگي مردم و رفاه اجتماعي است .اين اهداف مستقيمـاً و صرفاً مربوط به
علم و فناوري نيستند ،بلكه بر جهتدهي علم و فناوري به سمت ايجاد رفاه اجتماعي در اثر
توسعه اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي و نيز تسريع رشد اقتصادي و افزايش درآمد

تأكيد ميورزند .در سطح دوم ،ارتقاء سطح علمي و فناوري جامعه و تأمين زيرساختهاي

الزم براي توس��عه علمي و فناوري مدنظر بوده اس��ت .در اين سطح ،اهداف بيانشده در
اس��ناد مورد بررس��ي معطوف به ساختار پيش��رفته و تقويت توان علم و فناوري؛ تقويت

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

برنامهريزي و افزايش ظرفيت تحقيقي؛ و كس��ب مركزيت منطقهاي در برخي زمينههاي

علمي و فناوري خاص ميباشد .عالوه بر اين ،كشورهاي موردنظر ،در هدفگذاري اسناد

علم و فناوري خود به اهداف جزئيتري نيز توجه دارند كه فراهم كننده مقدمات دستيابي

به اهداف سطح دوم ميباشد .اهم اهداف اين دو كشور شامل موارد زير است:
 .3.3.1.1اهداف طرح ابتكار علمي هزاره اوگاندا

• تسريع رشد اقتصادي

• ارتقاء رفاه اجتماعي و بهبود وضع زندگي مردم

• ارتقاء كميت ،كيفيت و ارتباط مهارتهاي علم و فناوري در راستاي اهداف اقتصادي

و اجتماعي

• تحول اقتصادي و تبديل هر چه سريعتر به كشوري با درآمد متوسط

• افزايش ظرفيتها براي تشويق مردم در راستاي فعاليتهاي علمي و فني تا سال 2015
 .3.3.1.2اهداف طرح راهبردي بنياد ملي تحقيقات آفريقاي جنوبي

• تالش براي رقابت علمي در سطح جهاني

• كمرنگ كردن فقر

• شكوفايي و نوآوري علمي و فناوري

• تحول اجتماعي و ارتقاء كيفي زندگي مردم

• ايجاد فضاي تحقيق و انگيزه در محققين كشور

• بهكار گيري تسهيالت تحقيقات كشوري و فراسازماني درجهت پيشبرد علم و فناوري
• ارتقاء مهارتهاي اوليه به منظور پيشرفت علم و آگاهي جمعي

• تقويت برنامهريزي تحقيقي كشور

• راه اندازي مؤسساتي براي نهادينهسازي علم و تحقيق
• بهبود كيفيت تحقيق
• توسعه منابع انساني

 .3.3.2آموزش در اسناد كشورهاي آفريقايي

در مطالعه اس��ناد علم و فن آوري دو كش��ور مورد بحث ،ميتوان اين مهم را دريافت كه
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اين كشورها نيز ،با وجود ضعفهاي مشهود ،در حد خود در بخش آموزش تمهيداتي براي

ارتقاء مقاطع مختلف تحصيلي انديشيدهاند .از يك سو اين طرحها در برگيرنده برنامههاي

مشخصي براي مقوله آموزش هستند كه به ارتقاء هدفمند آموزش كمك ميكند و از سوي
ديگر آموزش ،خود بهعنوان ساز و كاري براي نيل به اهداف علم و فناوري از جايگاه ويژهاي

برخوردار است .در اين راستا ميتوان به مواردي چون بهرهگيري از توانمنديهاي نهادهاي
آموزشي و تحقيقاتي مختلف بهطور مشترك؛ برنامهريزي براي ارتقاء كيفي و كمي تمامي
انواع مراكز آموزشي؛ تأمين منابع و تجهيزات آموزشي؛ و تربيت نيروي كار متخصص در

زمينههاي آموزشي مختلف اشاره نمود .البته محصولمحوري و نگاه كوتاهمدت از جمله
ايرادات واضح وارد به اين برنامهها خصوصاً در مورد اوگانداس��ت .نكات مربوط به آموزش
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كه از اسناد علم و فناوري اين دو كشور استخراج شده است در جداول  8و  9آمده است.
جدول  :8جايگاه آموزش در طرح ابتكار علمي هزاره اوگاندا

برنامهريزي مناسب براي آموزش عالي و تحقيق در دانشگاهها
توجه به توسعه آموزش در مقطع كارشناسي

تدوين راهبرد دانشگاهها و نظام آموزش دانشگاهي دولتي و خصوصي
رفع محدوديتهاي آموزش علوم در مقطع متوسطه مانند كمبود تجهيزات آزمايشگاهي
بازنگري و اصالح برنامههاي درسي نامناسب و غيرعملي
رفع كمبود معلمان علوم
تربيت نيروي كار فني براي مؤسسات خصوصي و دولتي
افزايش تعداد دانش آموختگان مهندسي
 :9جايگاه آموزش در طرح راهبردي بنياد ملي تحقيقات آفريقاي جنوبي

ارتقاء و پيشبرد آموزش علوم به جوانان بهعنوان كليد اصلي نيل به اهداف بلندمدت
ايجاد دورههاي دكتري با كيفيت باال
هموار كردن راه براي رسيدن به آموزش با كيفيت
تأكيد ويژه بر آموزش علوم و رياضي

تالش براي رفع نابرابريهاي گذشته و عدم دسترسي به آموزش با كيفيت مطلوب براي همه

 .3.4جمعبندي يافتهها

از نظر اهداف ،از ويژگيهاي اهداف كش��ورهاي اروپايي ،كه در س��ه سطح اهداف كالن،

اهداف راهبردي و اهداف س��ازماني و اجرائي قرار ميگيرند ،ميتوان به واقعبينانه بودن

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

در عين بلندپروازي و همچنين تأكيد آنها بر نوآوري اشاره كرد .كشورهاي آسيايي مورد
مطالعه نيز اهداف خود را در سه سطح تعريف كردهاند :اهداف كالن كه چندبعدي بودن

مهمترين ويژگي آنها اس��ت؛ اهداف برنامهاي كه عمدتاً مربوط به زمينههاي راهبردي و

جهتدهي مديريتي هستند؛ و اهداف اجرايي و قابل برنامهريزي عملياتي .اهداف كشورهاي
آفريقايي مورد مطالعه نيز به سه گروه قابل تفكيك است :اهداف معطوف به افزايش سطح

زندگي مردم و رفاه اجتماعي است؛ اهداف مربوط به ارتقاء سطح علمي و فناوري جامعه
و تأمين زيرساختها؛ و اهداف جزئيتر اجرايي.

از نظر جايگاه آموزش ،يكي از جنبههاي برجس��ته اس��ناد كش��ورهاي اروپايي مورد

بررس��ي ،توج��ه خاص به مقوله آموزش و نقش آن در پيش��برد اه��داف مربوط به علم و
فناوري اس��ت و آموزش بهعنوان راهكاري براي مهيا سازي بستر اجتماعي فرهنگي الزم

در اجراي فعاليتهاي علم و فناوري مطرح ميش��ود .در اس��ناد اين كشورها فعاليتهاي
آموزش��ي بهصورتي تدوين گرديدهاند كه مس��تقيماً در تقويت س��طح علمي و تحقيقاتي

كشور ايفاي نقش كنند .در سند كشورهاي آسيائي نيز مقوله آموزش از مباحث اصلي و
مورد تأكيد ميباشد .در اين اسناد جايگاه آموزش نه تنها بهعنوان راهكاري براي تسهيل

روند دس��تيابي به اهداف فناوري اين كش��ورها لحاظ شده ،بلكه ،به جايگاه ويژه آموزش
كه اثرگذاري مس��تقيمي در تمامي ابعاد جامعه دارد نيز پرداخته ش��ده است .در مطالعه

اس��ناد علم و فنآوري كشورهاي آفريقايي مورد مطالعه ميتوان دريافت كه اين كشورها

نيز ،با وجود ضعفهاي مش��هود ،در بخش آموزش تمهيداتي براي ارتقاء مقاطع مختلف
تحصيلي انديشيدهاند.

در مجموع با نگاهي به تمامي اس��ناد كش��ورهاي اروپايي ،آس��يايي و آفريقايي مورد

مطالعه ميتوان دريافت كه تنها در موارد بس��يار معدودي به بحث رفتارها و ش��كلدهي

آنها از طريق آموزش توجه ش��ده اس��ت و اغلب ارتقاء توانمنديهاي علمي خصوصاً در

زمينههاي علوم پايه و مهندسي توجه و تأكيد شده است .در اين راستا عدم توجه كافي

به جنبههاي اخالقي و انس��اني در آموزش و تربيت نيروهاي انساني نكته تأملبر انگيزي
اس��ت (گرچه در موارد نادر به آن توجه ش��ده است ،مانند توجه به شكلدهي رفتارها از
طريق آموزش و پرورش در سند مربوط به اسپانيا و لحاظ كردن جنبههاي اخالقي آموزش

در سند ژاپن) .با مقايسه كشورهاي مورد بررسي با ايران شايد بتوان گفت اساس برنامه

ريزيهاي كالن اين كشورها نگاهي صرفاً اقتصادي است كه ريشه در فلسفه ماترياليستي
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و ديدگاههاي سرمايه داري دارد (اگرچه مستقيماً به آن اشاره نميشود).

عالوه بر اين ،تقريباً تمامي اين كشورها تأكيد بسياري بر علوم پايه و خصوصاً رياضي و

مهندسي دارند كه اين امر نشاندهنده هدفگيري اين اسناد در تربيت نيروهاي تخصصي

و فني در قسمت آموزش است و نشاندهنده اين حقيقت است كه اين كشورها بيشتر به
بخش فناوري توجه دارند و عمدتاً علوم انساني را مدنظر قرار نميدهند .تأكيد بر مرتبط

كردن آموزش با زندگي اجتماعي نيز از نكات مهم و مش��ترك اس��ناد كشورهاي منتخب
اس��ت .اما بايد در اين زمينه نيز به تعريف اين كش��ورها از زندگي (براس��اس ديدگاههاي
فردگرا در مقايسه با ديدگاه اسالمي) توجه نمود .گرچه برخي از اين كشورها مانند هند

ال دچار فردگرائي نش��دهاند ،اما به نظر ميرس��د با وجود فرهنگ و تاريخي چند
هنوز كام ً
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هزارساله آنها نيز بهتدريج بهسمت برداشتهاي مسلط غربي حركت ميكنند.

البته نكته قابل تأمل در برخي از اين اسناد الگو برداري صرف است .اگر چه اين امر

بهصورت مس��تقيم در اسناد ذكر نش��ده است ،اما اين نكته به ذهن ميرسد كه برخي از

اين طرحها (از جمله تايوان ،اوگاندا و آفريقاي جنوبي) در واقع گرتهبرداري از طرحهاي

علم و فناوري برخي كش��ورهاي ديگر (عمدتاً كش��ورهاي اروپائي) است .نكته قابلتوجه

براي دستاندركاران تدوين نقشه جامع علمي كشور در اين زمينه اين است كه استفاده
از تجربيات ديگر كشورها در اين طرحها تنها زماني راهگشا است كه اين تجربيات با توجه

به مقتضيات و شرايط خاص مربوط به كشورمان مورد استفاده قرار گيرد .الگوبرداري صرف
و بدون تأمل از اين تجربيات هر چند از موفقترين تجربيات در اين زمينه باش��د (مانند
آنچه در برخي موارد در گذشته نسبت به نظام آموزشي ژاپن در كشور انجام پذيرفت) به

هيچ روي تأمينكننده اهداف كالن طراحي نقشه جامع علمي كشور نخواهد بود.
 .4نتيجهگيري

محتواي اسناد مربوط به طرحهاي علم و فناوري كشورهاي مورد بررسي براي مطالعه را

طبعاً نميتوان نمونه كاملي از نقشه علمي يك كشور بهشمار آورد و از همينرو يافتههاي

اين مطالعه را نبايد الگوئي قابلتبعيت براي نس��خه برداري جهت تبيين و تعيين جايگاه
آموزش در نقش��ه جامع علمي كش��ور دانست .با اين حال يافتههاي اين بررسي افقهايي

را پيشروي سياس��تگذاران علمي كش��ور و نيز دس��تاندركاران امر آموزش ميگشايد.
اي��ن افقها و ديدگاهها ب��ه تدوينكنندگان برنامههاي علمي كش��ور ياري خواهد داد تا

جايگاه آموزش در برنامههاي علم و...

تصميمگيري در مورد چگونگي تعيين نقش و كاركردهاي س��طوح مختلف آموزش��ي در

نقش��ه جامع علمي كش��ور و ساير طرحهاي كالن علم و فناوري را (كه قطعاً بايد با توجه
به اقتضائات خاص اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياس��ي و علمي كشور انجام شود) در

فضائي آگاهانهتر به انجام رس��انند و تجربه ديگر كش��ورها را نيز مدنظر قرار دهند .طبعاً
اس��تفاده آگاهانه و س��نجيده از چنين تجربياتي به غناي برنامههاي علمي كشور كمك

شاياني خواهد كرد.

ب��ا توج��ه ب��ه يافتههاي اين پژوه��ش ،برنامهريزي ب��راي آموزش در س��طوح مختلف و

بهصورتهاي گوناگون از نكات بس��يار برجس��ته اس��ناد مورد بررس��ي خصوصاً ژاپن و

كش��ورهاي اروپايي است (تربيت و آموزش  2010شوراي اتحاديه اروپا .)2004 ،1بهنظر

ميرس��د همانگونه كه در اسناد اين كشورها منعكس شده است ،در نظر گرفتن جايگاه
مش��خصي براي مقوله آموزش و نقش آن در پيش��برد علم و فناوري از ضروريات تدوين

نقش��ه جامع علمي هر كشوري باشد .گس��تردگي و جامعيت جايگاه در نظر گرفته شده
براي آموزش در اين اس��ناد براي سياستگذاران طرحهاي ملي علوم و فناوري كشورمان

بس��يار قابلتأمل خواهد بود .عالوه بر اين ،پيام ديگر اس��ناد مورد بررسي اين است كه با
تعيين نقش آموزش در تحقق اهداف كالن علمي و فناوري كشور پيشبيني دقيق نقش

و جايگاه نيروهاي انس��اني اعم از متخصص ،محقق ،كارش��ناس ،استاد ،دانشجو ،معلم و
دانشآموز در سطوح مختلف و ارتباط اين نيروها در بخشهاي مختلف يكي از جنبههاي

كليدي نقشه جامع علمي كشور خواهد بود كه كليت نقشه را تحتتأثير قرار خواهد داد.
ب��ا وجود اين ،بهنظر ميرس��د بايد بس��يار عميقتر و دقيقت��ر از آنچه در برخي از

اين اس��ناد آمده اس��ت به مسئله جايگاه و نقش آموزش در نقش��ه پرداخته شود .نگاه

منعكسشده در اين اسناد (خصوصاً كشورهاي آفريقايي و بهطور مشخص اوگاندا) نگاهي

اس��ت كه تا حدود بس��يار زيادي محصولمحور اس��ت كه در برنامههاي علم و فناوري
كش��ور بايد از چنين نگاهي فراتر رفت و فرايندها و پيچيدگيهاي موجود را با ظرافت

بيش��تري در نظر گرفت .عدم عمق الزم در طرحهاي علم و فناوري ممكن اس��ت به دو

صورت بروز كند :نخست اينكه اهداف بيشتر بهصورت اهداف كلي و بسيار دور از ذهن
مطرح شوند كه با توجه به وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و علمي كشور دستيابي به آنها

به سادگي ميسر نباشد .دوم اينكه راهبردها و زمينههاي الزم براي دستيابي به اهداف
1. Education and Training 2010, Council of the European Union
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ناديده گرفته ش��وند .پرهيز از چنين نگاههاي س��طحي و گذرائ��ي از ضروريات تدوين
نقش��ه جامع علمي كش��ور بهصورتي است كه در ارتقاء همهجانبه كشور مؤثر واقع شود.
توجه به جنبههاي اخالقي مقوالت مربوط به علم ،پژوهش و فناوري و نيز آموزش و

تعليم و تربيت در سطوح مختلف و در مجموع مدنظر قرار دادن اهداف واالي انساني كه

نش��ئتگرفته از جهانبيني اسالمي است بايد نكته برجسته و وجه تمايز طرحهاي كالن
علم و فناوري كشورمان در مقايسه با اسناد ساير كشورها باشد .البته روشها و برنامههاي

مدون حصول چنين اهدافي نيز بايد مور توجه قرار گيرند و رفتارهاي فعلي مورد بازنگري
جدي قرار گيرد ،چرا كه آنچه تاكنون شاهد بودهايم كمك چنداني به نيل به اين اهداف

واال نكرده است و بازنگري جدي مبتني بر تحقيق را در اين زمينه طلب ميكند.
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همانطوركه در مقدمه بحث ذكر شد ،در نقشه جامع علمي كشور كه براي دستيابي به

اهداف چش��مانداز بيستساله طراحي ميش��ود« ،اولويتهاي آموزشي» و «لحاظ كردن

كل دوره آموزش��ي بهعنوان يك فرآيند از آم��وزش ابتدايي تا باالترين مقاطع علمي» از

اهم محورها هس��تند (نقش��ه جامع علمي كشور ،صفحه ب) .با اين حال چگونگي مدنظر

قرار گرفتن مقوله آموزش در اين نقشه جاي تأمل بسيار دارد و در سايه نگاه تطبيقي به
اهداف كالن و نيز جايگاه آموزش در طرحهاي ملي علم و فناوري ديگر كش��ورها كه در
بخش قبل ارائه شد شايد بتوان به تحليل و نقد بهتري از جايگاه اين امر در نقشه جامع

علمي كشورمان پرداخت.

با توجه با اين اهداف و با نگاهي گذرا و اوليه به نقش��ه جامع علمي كش��ور درخواهيم

يافت كه بهامر آموزش در اين سند توجه شده است؛ زيرا كميته آموزش يكي از كميتههاي
سهگانه علم و فناوري در طراحي سند بوده است و در بخش ارزشها و رويكردهاي كلي

حاكم بر نقش��ه بر مباحثي مانند «تربيت انس��انهاي مؤمن ،توانا ،خردمند ،سالم ،خالق،

آزاده و داراي فضائل اخالقي و اعتماد به نفس» (نقش��ه جامع علمي كش��ور)2 :1389 ،

و نيز بر «تربيت دانشآموختگان ،پژوهش��گران و اس��تاداني متدين كه در خدمت تحقق

جامعهاي فضيلتمدار ،عدالتمحور ،اميدوار به آينده ،داراي انضباط اجتماعي ،تالش��گر،

سالم و امن باشند» (نقشه جامع علمي كشور )2 :1389 ،تأكيد شده است .همچنين در

بخش راهبردهاي عمومي علم و فناوري يكي از موارد مطرح شده عبارت است از

«يكپارچهسازي نظام تربيتي در مراحل سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و پشتيباني

با هدف پرورش انس��ان مؤمن ،س��الم ،خالق ،نقد پذير ،نقاد ،داراي اعتماد به نفس و

متخلق به فضايل اخالقي مبتني بر آموزههاي اسالمي از طريق :الف -ايجاد پيوستگي

مي��ان نظام تربيتي دانش��گاه و قبل از آن به منظ��ور تحقق فرايند مداوم فعاليتهاي
تربيتي .ب -ايجاد هماهنگي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي در كشور.
ج -ايجاد هماهنگي ميان محتواي آموزش��ي با اهداف نظام تربيتي( ».نقش��ه جامع

علمي كشور)7 :1389 ،

عالوه بر اين« ،توسعه سرمايه انساني بهعنوان موتور اصلي توسعه علم و فناوري كشور»

(نقش��ه جامع علمي كشور )12 :1389 ،؛ «گس��ترش تحصيالت تكميلي» (نقشه جامع

علمي كش��ور )13 :1389 ،؛ و توس��عه جريان دانش (آموزش و يادگيري) در سطح ملي

بهعنوان س��ريعترين راه كسب واش��اعه علم و فناوري در ابعاد ملي و بينالمللي» (نقشه
جامع علمي كش��ور ،)13 :1389 ،از جمله عبارتهايي اس��ت كه در نقشه قابل مشاهده

اس��ت .ضمناً در بخش راهبردهاي اختصاصي نيز آموزش يكي از مقوالت مطروحه اس��ت

و نكتهاي كه مورد توجه قرار گرفته عبارت اس��ت از «تقويت نظام آموزش��ي با مأموريت
تربيت س��رمايه انساني پاسخگو به نيازهاي س�لامت جامعه» (نقشه جامع علمي كشور،

 .)14 :1389نهايتاً در بخش مربوط به چارچوب نهادي علم ،فناوري و نوآوري نيز تصريح
شده است كه «نظام تعليم و تربيت بايد بهصورت جامع در نظر گرفته شود و هماهنگي

سياستگذاري و كاركردي بين دستگاههاي مسئول در حوزه آموزشهاي عمومي و عالي

انج��ام پذيرد و همزمان با كاهش تصديگري وزارتخانهها ،مطالعات و اقدامات الزم براي

يكپارچهسازي ساختاري صورت گيرد» (نقشه جامع علمي كشور.)17 :1389 ،

با وجود تمامي اين اشارات كه در سرتاسر نقشه جامع علمي كشور بهچشم ميخورد،

حداقل چهار دغدغه اساس��ي در زمينه جايگاه آموزش در اين نقش��ه قابل طرح اس��ت:
ال فرهنگي و تربيتي ،كيفي و فرايندمحور
نخستين نكته اين است كه الزم است نگاه كام ً

در مقابل نگاه كمي و محصولمحور نسبت به آموزش تقويت شود.

دومي��ن نكته مربوط به اين اس��ت ك��ه گاهي بيان مقوالت مربوط به مس��ائل پيچيده و

چندوجهي تعليم و تربيت در حد كليات مطرح شده و صرفاً به وضعيت مطلوب اشاره شده
كه از نظر راهبردي و برنامهريزي و بهدنبال آن از نظر اجرايي و عملي راهگشا نخواهد بود
و بايد بهصورت مشخص و دقيقتر به آن پرداخته شود .مسئله سوم اينكه اگر چه آموزش

جزئي از تمامي مباحث مربوط به علم ،فناوري ،پژوهش ،توسعه و غيره درتمام بخشهاي
سند است و از اينرو بهطور مستتر در همه جاي نقشه وجود دارد ،با اين حال بايد توجه
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داش��ت در س��ندي كه براي تعيين سياس��تها تدوين شده است ،آن هم در مقولهاي كه

ال با آموزش آميخته است ،آنچه مهم است تصريحاتي است كه وجود دارد و نه صرفاً
كام ً
اشارات ضمني .عالوه بر اين ،همين اشارات هم كه در نقشه به امر آموزش شده است در
سايه مقوالت ديگري مانند اقتصاد ،پژوهش و خصوصاً فناوري قرار گرفته است (قادري،

 .)1387نهايتاً چهارمين دغدغه كه ش��ايد بتوان آن را اس��اس سه مورد قبلي دانست اين

است كه بر يك ديدگاه نظري منسجم و مشخص كه اجزاء سند را از نظر ديدگاه مربوط

به آموزش بهصورت يكپارچه و با جهتگيري روش��ن انسجام بخشد ،تصريح نشده است.

با عنايت به حساس��يت و محوريت امر تعليم و تربيت در تمام ش��ئون جامعه و با در نظر

گرفتن دغدغههاي فوق و نيز با توجه به جايگاه آموزش در برنامههاي كالن علم و فناوري
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ديگر كشورها كه در مطالعه حاضر به آن پرداخته شد ،ضرورت توجه ويژه دستاندركاران

ال مشهود است .در مراجع سياستگذاري كشور در سالهاي اخير
و سياستگذاران امر كام ً

برنامهها و سياستهاي كالن ديگري نيز در حوزه علم و فناوري مطرح بوده است (مانند

رتبهبندي دانش��گاههاي جهان اسالم ،پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ،آييننامه ارتقاء
اعضاء هيئت علمي ،اساس��نامه بنياد ملي نخبگان و كرس��يهاي نظريهپردازي) كه شايد

وضعيت و جايگاه امر آموزش در آنها نيز جاي تأمل داشته باشد (دوستدار و ميرحسيني،
 1387و  )2009و بهطور كلي حتي عنوان وزارت «علوم ،تحقيقات و فناوري» نيز شايد
تلويحاً نشانهاي از مغفول ماندن امر آموزش در چنين سياستگذاريهايي باشد .از اينرو

در بازنگريهاي احتمالي نقش��ه جامع علمي كش��ور و نيز در تدوين اس��ناد و برنامههاي
پاييندستي و اجرايي ،ضرورت نگاهي دوباره به جايگاه آموزش احساس ميشود.
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