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  پیشگفتار

را نوري و فاطمه توفیقی بـه  ها زه پروژة مطالعاتی حاضر با همکاري آقایان حمید جاودانی و حسین سمیعی، و خانم     

 مطالعـات     در خصوص مجموعـۀ    مهندس عبدالحسین نفیسی  مدیریت استاد ارجمند جناب آقاي      . انجام رسیده است  

بدیلی  یابی این مطالعه سهم و تأثیر بی     و معرفت و دانش و ارشادات مشارالیه در سامان          )  حاضر  و از جمله مطالعۀ   (محیطی  

فر و سایر اعضاي محترم کمیتۀ علمی مطالعاتِ محیطی، در طـول مطالعـه،                اي دکتر امین  همچنین دیدگاههاي آق  . داشت

جاي دارد در اینجا از همۀ این عزیزان و نیـز اسـتاد محتـرم جنـاب آقـاي دکتـر محمـود                . اینجانب را یاري رسانیده است    

نگـري و دقـت وافـر     جـامع مهرمحمدي که سنگینی مسؤولیت طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش را با سعۀ صـدر و           

  . کشند، سپاسگزاري به عمل بیاید علمی، همچنان بر دوش می
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   بیان مسأله-1

نظام آموزش و پرورش در جامعه کنونی ایران مبتنی بر فلسفه خاصی است و اهداف و اصـول بایـدها و نبایـدهاي        

انـداز خـود را    و از این رهگذر مأموریت و چشمگیرد  خود را از یک سلسله مبانی معرفتی، ارزشی، دینی و ایدئولوژیک برمی   

  .گزیند کند و براساس آن راهبردها و سیاستها و راهکارهایی را براي تحقق اهداف برمی تعریف می

المللـی و جهـانی    از سوي دیگر تحوالت پرشتاب و دامنگستر ساختاري که چه در مقیاس ملی و چه در سطح بـین            

. م آموزش و پرورش با چالشهاي جدي از حیث کـارایی و اثربخـشی مواجـه گـردد    شود که نظا    گیرد موجب می    صورت می 

کند در وسایل نیل بـه اهـداف،    اي است که نه تنها ایجاب می ابعاد این تغییرات محیطی و چالشهاي ناشی از آن، به اندازه          

  . آورد تجدید نظر بشود بلکه حتی ضرورت تعریف مجدد خود اهداف و مقاصد را به میان می

 ساله از این رهگذر موضوعیت یافته است و در آن بـراي تعیـین   20انداز    طرح سند ملی آموزش و پرورش در چشم       

 SWOT)موقعیت راهبردي، روش تحلیل نقاط ضعف و قـوت نظـام درونـی و فرصـتها و تهدیـدهاي محـیط بیرونـی        

Analysis)   ي بیرونی نظـام آمـوزش و پـرورش و    بخشی از این تحلیل، موکول به مطالعات محیطها .  انتخاب شده است

شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصتهاي آن و چالشهاي ناشی از آن است و در سطحی از این محیطهاي بیرونـی، محـیط                       

طرح پژوهشی حاضر، به این بخـش از مطالعـات و تحلیلهـاي محیطـی آمـوزش و                  . علمی و نظام آموزش عالی قرار دارد      

  .برداري از آن در تدوین سند، ناظر است و تهدیدها به منظور بهرهپرورش با هدف شناسایی فرصتها 

  ـ پرسشهاي تحقیق2

  : مورد اشاره در قسمت اول، سؤالهاي پژوهشی مطالعه حاضر بدین قرار است1با توجه به وجه مسأله شناختی

             ایـن  دهـد و   المللـی روي داده و مـی       چه تحوالتی اساسی در محیط علمی و آموزش عالی در مقیـاس بـین

  .آورد تحوالت چه فرصتها و تهدیدهایی براي آموزش و پرورش کشور به وجود می

                  روندهاي اصلی و حساس جاري در محیط علمی و آموزش عالی ایران امروز دربرگیرنده چـه دگرگونیهـاي

.آورد اساسی است و چه فرصتها و تهدیدهایی را براي آموزش و پرورش کشور به میان می

  سیاسـتگذاري، سـاختار،     خـود در سـطح       عملکرديات و فناوري در کشور با آثار        نظام علوم، تحقیق

 و به عنوان محیط متعامل بیرونی آموزش و پرورش، کدام فرصتها و تهدیدهایی را          مدیریت و کارکردها  

                                                          

1. Problematic 
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.آورد براي آن پدید می

، تغییـر در مفـاهیم و       در سئواالت فوق، ابعاد مختلفی مانند تحوالت پارادایمی در محـیط علمـی و آمـوزش عـالی                 

شود و مسائل گوناگونی از قبیل موارد زیـر در      ساختارها، بازمهندسی فرایندها و دگرگونیهاي کارکردي مورد توجه واقع می         

  :گیرد کانون مطالعه قرار می

 تقاضاي اجتماعی، کنکور و ...  

 شدن، آموزش از راه تغییر سیاستها در زمینه استقالل دانشگاهها، بخش خصوصی، تنوع عرضه، مجازي

...دور و 

مسائل مربوط به نیروي انسانی و نیازهاي پژوهشی و سایر نیازهاي آموزش و پرورش

  ـ روش شناسی و نوع تحقیق3

و اسـتفاده از مطالعـات اسـنادي و میـدانی           » 2فراتحلیـل «با روش   » 1مطالعه سریع «مطالعه حاضر به صورت یک      

 و  4گیـرد و در آن بـر تفـسیر انتقـادي            هاي آن مطالعات انجام می      عات و یافته   اطال 3صورت گرفتۀ پیشین و تحلیل ثانوي     

 تحلیلـی از فرصـتها و تهدیـدهاي        –هاي مطالعات قبلی با هدف به دست دادن فهرستی توصـیفی              ها و برآمده    تأویل داده 

  .شود  محیط علمی و آموزش عالی تأکید می محیطی آموزش و پرورش در محدوده

                                                          

1. Quick study 

2. Meta analysis 

3. Secondary A. 

4. Critical Interpretation 
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   و مدل تحلیلچارچوب نظري. 4

آکنـده از  «این سیستم . کند   عمل می  2 و در محیطی آشوبناك    1نظام آموزش و پرورش به صورت سیستمی پیچیده       

است به طوري که طوفان تغییرات محیط و دگرگونیهاي سیستمهاي مجاور و پیرامون، آن را با چالشهاي بنیانی               » 3محیط

 خود در شبکه محیطی به شناسایی راهبردي        5تم با فهم منطق موقعیت    سیس. دهد   قرار می  4آمیز و میرنده    و وضعیت مسأله  

 به تعریف مجدد اهداف و 7آید و از طریق آنتروپی منفی   با تغییرات آن نایل می     6فرصتها و تهدیدهاي آن و سازگاري فعال      

  (Levy, 2000). پردازد انداز و مأموریت و راهبردهاي خود می بازمهندسی فرایندها و توسعه چشم

در آمـوزش و پـرورش، صـورت        » 8سـازي   استراتژي«هاي مطالعاتی است که براي        مطالعۀ حاضر یکی از زیرمجموعه    

مینتزبـرگ یکـی   . ریزي راهبردي آغاز شود براي این کار الزم است مرور پیشینۀ مفاهیم و نظریات، از ادبیات برنامه         . پذیرد  می

وضعیت« ریزي راهبردي را    هاي برنامه   ترین کلیدواژه   از اصلی 
9

شـود کـه یـک        در واقع موضوع از اینجا آغـاز مـی        . داند   می »

آمیز  مسألهکند وضعیتِ او      احساس می ) در اینجا؛ آموزش و پرورش    (سیستم  
اینجاسـت کـه میـان وضـعیتِ        .  شـده اسـت    10

جـه بـه   به یـک لحـاظ بـا تو      ) استراتژیک(بدین ترتیب، تفکر راهبردي     . شود  اي احساس می    موجود و وضعیت مطلوب، فاصله    

موقعیتشود و طبیعی است که در همین راستا           وضعیت و پرسش از وضعیت آغاز می      
محیطی و   11

 که وضعیت ما در آن      12

  به عبارت دیگر پرسش از وضـعیت و تأمـل از وجـوه مـسأله              . کند  شود، موضوعیت پیدا می     قرار دارد و اساساً با آن تعریف می       

 با این تأکید که مرزهاي موقعیت و محیط       دهد،   و پرسش از محیط سوق می      درنگ ما را به پرسش از موقعیت        شناختی آن، بی  

                                                          

1. Coplex system 

2. Chaos 

3. Environment- Full 

4.Entropic 

5. Situational Logic 

6. Creative Adaptation 

7. Negentropy 

8. Strategy Making 

9 . Position

10. Problematic 

11. Situation 

12. Environment 
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سیستم

  »موقعیت«

  »وضعیت«

  .کنند در مطالعۀ حاضر تمرکز، صرفاً بر محیط نظام علمی و آموزش عالی است ما را مسائل ما تعیین می

بـراین کـویین،    (نـشان داد    » 1«توان مدخل بحث را بـه صـورت تـصویر             بنابراین براساس نظریات مینتزبرگ می    

].»1«تصویر شماره ) [1376زبرگ و جیمز، مینت

  

  

  

  

  موقعیت

  

  

  »محیط«

آمیز شدن وضعیت یک سیستم در یک موقعیت محیطی مسأله» 1«تصویر شماره 

 آن را در یک محیط بفهمیم و   1در این راستاست که براي تبیین وجوه مسأله شناختی وضعیت، باید منطق موقعیت            

جوهرة شـناختیِ  مینتزبرگ بر   .  را بشناسیم   تغییرات آن و بازیگران آن     ویژگیهاي محیط و  براي این کار باید     
2 

امکان کنـشگري و عاملیـتِ مطلـوب از سیـستم سـلب             » شناخت«کند و معتقد است بدون این         سازي تأکید می    استراتژي

بـازي «بایـد بـه یـک    )  سیستم3یا به تعبیر دقیقتر، عامالن تغییر   (عامالن سیستم شود، به عبارت دیگر       می
4

 جدیـد  »

طرح و نقشه  بیندیشند و یا در حقیقت،      
5
الگو«را در قالب یک     اي    

6
بـراي بـازي خـود    » 7دیـدگاه « و براسـاس یـک   »

) 1376بـراین کـویین، مینتزبـرگ و جیمـز،     (کنـد    بیان می (5Ps)پی    مینتزبرگ این مفاهیم را در مدل پنج      . تدارك ببینند 

].»2«تصویر شماره [

                                                          

1. Situational Logic 

2. Cognitive 

3. Change Agents 

4. Play 

5. Plan 

6. Pattern 

7. Perspective 
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   مینتزبرگ5Psمدل » 2«ه تصویر شمار

 بـا نیمکـرة چـپ     کند به تعبیر خود او شناختی نه صرفاً    سازي را موکول به آن می       شناختی که مینتزبرگ، استراتژي   

بـه  ) تـر  تر و سـیال  هاي چاالك هم تفکر منطقی، تحلیلی و علّی، و هم خالقیت(مغز بلکه با یاري گرفتن از هر دو نیمکره   

رود و با عناصري از تـشخیص جدیـد، نـوآوري و     ناختی ـ استراتژیک، از الگوي خطی فراتر می این کنش ش. آید وجود می

در اینجـا نظـام علمـی و    (تمرکز آن بـه شـناخت محـیط    . کارآفرینی همراه است و تا آنجا که با مطالعۀ حاضر ارتباط دارد   

  ).1376گ و جیمز، براین کویین، مینتزبر(و تغییرات جاري و روندهاي آتی آن است ) آموزش عالی

 بر رویکرد ادراکی به برنامه و ضـرورت فهـم موقعیـت و    60ریزي استراتژیک از دهۀ   پردازان برنامه   نخستین نظریه 

اند ایگـور    تأکید کرده2، متحول و چه بسا آشوبناك 1هاي مسیر در محیط تعاملی پیچیده       تحلیل شرایط براي انتخاب گزینه    

 را نوشته است، ساخت اسـتراتژي را فراینـدي ادراکـی دانـسته و بـه                 4راتژي شرکت  کتاب است  1965 که در سال     3آنسوف

اي موجود در وضعیت موجود تأکید کرده اسـت مفهـوم کلیـدي نظریـه آنـسوف،            کوشش براي فهم موقعیت و حل مسأله      

»آزمون مغایرت یا ناجوري   «
ی است که    است که منظور از آن بررسی فاصلۀ میانِ وضعیتِ موجود با وضعیت مطلوب             5

راهبرد از نظر آنسوف چیزي جز انتخاب بهترین مـسیر ممکـن بـراي رفـع ایـن مغـایرت و         . کند  تغییراتِ محیط اقتضا می   

                                                          

1. Complex 

2. Chaos 

3. Igor Ansoff 

4. Corporate Strategy (New York, Mc Graw Hill) 

5. Discrepancy Test 

بازي

وضعیت

طرح

دیدگاه

الگو

      P١  

      P٢  

      P٣        P٤  

      P٥  
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  )1382یمنی، . (نیست) در اینجا؛ نظام علمی و آموزش عالی(ناجوري، و دستیابی به وضعیتی سازگار با تغییرات محیط 

نفعان شناخت ذيي تفکر راهبردي، بر ها  در بررسی عناصر و مؤلفه»کافمن و هرمن«
1

 مورد بررسی  محیطِ

آیـد کـه    تأکید کرده است در مطالعۀ حاضر که بر محیط نظام علمی و آموزش عالی متمرکز است این پرسش به وجود می 

 ....) دهنـدگان و    مالیـات (،  خانوارهاي آنان ،  دانشجویاننفعان محیط مزبور چه گروههایی هستند براي مثال           ذي

نفعان نظام علمی و آموزش عالی به شمار           از جملۀ ذي   دولت و   کنندگان  استخدام،  مدیران،  اي هیأت علمی  اعض

کـافمن و   . (توان به تحلیل نسبت میان وضعیت سیستم مورد بررسی با محیط نائـل آمـد                روند و بدون تحلیل آنها نمی       می

  )1374هرمن، 

و تحلیـل فرصـتها و تهدیـدهاي        (، به بررسی شرایط بیرونی      ریزي راهبردي    در کتاب برنامه   1979 در سال    2استینر

ریـز اجـازه       بـه برنامـه    SWOTتحلیـل   . تأکید کرده است  ) و تحلیل نقاط ضعف و قوتِ آن      (و بررسی شرایط درونی     ) آن

 دسـت  ارزشیابی بکند و به صورت پویا.... هاي راهبردي را بر اساس هزینه ـ فایده، هزینه ـ اثربخشی و    دهد که گزینه می

  )1382 یمنی،(به انتخاب بزند 

 الگوهاي عملیاتی ارائه شده است با توجه به اینکه مطالعۀ حاضر فقط بـر تحلیـل محیطـی         SWOTبراي تحلیل   

هاي فرصتی    دهد چگونه از تقاطع تحلیل      یک نمونه ماتریس آمده که نشان می      » 3«متمرکز است در تصویر شماره      » آن«

  ]»3«جدول شماره [آید  ت میو تهدیدي، استراتژیها، به دس

  ماتریس عملیاتی تحلیل فرصتها و تهدیدها بر اساس نظریه آنسوف» 3« شماره جدول

Os
EE.  

Ts

O١  O٢O٣On

T١O١T١O٢T١O٣T١OnT١

T٢O١T٢O٢T٢O٣T٢OnT٢

T٣O١T٣O٢T٣O٣T٣OnT٣

T٤O١T٤O٢T٤  O٣T٤OnTn

............................O١T١   Strs :     

..........................OnTn   Strs :      

  

 و همکـاران او در      4ریزي راهبردي توسعه داده است که راولی        اي براي برنامه    مدلی ده مرحله  » 3دولنس و نوریس  «

رصـتها   و تحلیل ف(EEE)در این مدل نیز بر ارزشیابی محیط بیرونی . اند  به کار برده (UNC)دانشگاه کلورادوي شمالی    
                                                          

1. Stake holders 

2. G. A Steiner 

3. Dolence and Norris 

4. Rowley
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  )1382راولی و همکاران، . (شود پذیر نمی  تأکید شده است که بدونِ آن، ساخت استراتژي امکان(OTA)و تهدیدهاي آن 

کند که در شناخت محیط نباید به مطالعـۀ تغییـرات سـابق و                تأکید می ) 1997( در مبانی مطالعات آینده      1وندل بل 

هـاي ممکـن در محـیط     ض تلقی کردن تغییرات آتیِ محیط به شناخت آینـده   بلکه باید با مفرو   . نهایتاً جاريِ آن اکتفا کرد    

 خـود در چگـونگی سـازگاري خـالق بـا      2توانند طرحی براي آینـده  بدون آن عامالن تغییر یک سیستم نمی. کوشش کرد 

  . (Bell, 1997)هاي پیچیده و آشوبناك داشته باشند  محیط

 منتشر کـرد،  2003بینیِ جامعۀ دانش در سال  تابی که با عنوان پیشدر ک» بنیاد اروپایی بهبود شرایط زندگی و کار     

مـدیریت  از دیـدگاه  ) در اینجـا نظـام علمـی و آمـوزش عـالی     (هـاي ممکـنِ محـیط تعـاملی      به بررسی شناخت آینـده   

نااطمینانی
چه، اگر«الگویی که این بنیاد به دست داده، مبتنی بر پرسش،         .  پرداخته است  3

4
  اسـت بـه عبـارت دیگـر    »

چه اتفاقی براي سیستم خواهد افتاد، اگر محیط آن چنین و چنان بشود            «
5

تنها از این رهگذر اسـت کـه        . »

  .(European Foundation..., 2003) 7 یا حداقل، کاهش دهد6ها را رفع کند تواند نااطمینانی میسیستم 

به صورت عملیاتی توسـعه داده شـده   نیمرخی که براساس مدل ارائه شده بنیاد اروپایی بهبود شرایط زندگی و کار،     

  .متناسب با مطالعۀ حاضر نشان داده شده است» 4« شماره جدولدر 

 براي نشان دادن تغییرات محیط به دست داده اسـت کـه از              9ها  ، نیمرخ دیگري را به عنوان نیمرخ ارزش       8ویلسون

 شـماره   جـدول در  ) 1382یمنـی،   (ار داد   هاي کلیدي محیط را مورد مقایسه قر        توان به صورت طولی، ویژگی      طریق آن می  

  .نیمرخ توسعه داده شده توسط ویلسون با مطالعۀ حاضر، متناسب و تبدیل شده است» 5«

                                                          

1. W. Bell 

2. Future Design 

3. Uncertainity Management 

4. What, if? 

5. What will happen, if…? 

6. resolve 

7. reduce 

8. I. H. Wilson 

9. Values Profile 
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  نیمرخ عملیاتی مدیریت نااطمینانی» 4«جدول شماره 

 عالی محیط نظام علمی و آموزش

If / عالی نظام علمی و آموزش   What / آموزش و پرورش  

  روندهاي آتی محیط

Trends

T١

T٢

T٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Tn

  آمدهاي محتمل سیستمی نتایج و پی

(Results and Outcomes)

R١O١

R١O٢

R١O٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RnOn
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  ها در محیط نظام علمی و آموزش عالی نیمرخ ارزش» 5«جدول شماره 

محیط نظام علمی و آموزش عالی

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70دهۀ  و بخشی از 60تا دهۀ 

VaVá  

VbVb`  

----

----

----

--  --

----

----

----

----

----

----

----

VzVź  

  

توان عناصـرِ سـتون دوم     هایی توسعه داده شده است که از طریق آن می           اندیشی، ماتریس   براي افزایش دقت آینده   

آمدهاي سیستمی ناشی از رونـدهاي   یعنی به ترتیب؛ پی(یاتی مدیریت نااطمینانی و چه در نیمرخ ارزشها        چه در نیمرخ عمل   

هـا، مـاتریس    یکی از این ماتریس. شوند برحسب شدت و ضعف، مقیاس می) آتی محیط و ویژگیهاي کلیدي آیندة سیستم   

  ]»6« شماره جدول). [1382یمنی، (احتمال ـ انتشار است 
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  ماتریس احتمال ـ انتشار» 6«  شمارهجدول

  سیستم/ احتماالت آیندة محیط 

  انتشار

احتمال
سطح کمسطح متوسطسطح زیاد

P1      

P2      

--------  
      

--------  
      

--------  
      

--------  
      

Pn    
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سیستم آموزش 

و پرورش

نفعان  ذي

محیط

تغییرات 

محیط

ویژگیهاي 

محیط

 روندهاي آتی -
ارزشهاي  -

 - آینده
هاي  آینده

ممکن

فرصتها و 

تهدیدهاي 

محیطی

چالشهاي محیطی سیستم

راهبردهاي محیطی سیستم

  .نشان داد» 7«هاي مختلف بررسی و تحلیل محیط را در مطالعۀ حاضر مطابق تصویر  توان مؤلفه در مجموع می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي بررسی و تحلیل محیط مؤلفه» 7«تصویر 

  

  محیط 
نظام علمی و 
آموزش عالی





  

آموزشکمیته / ن نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبا

ـ وضعیت، تحوالت و روندهاي محیط علمی و نظام آموزش          5

  عالی

  تحوالت مفهومی و ساختاري علم و آموزش عالی در مقیاس جهانی. 5-1

اي نظامات علم و آموزش عالی جریـان دارد         شود که در رونده     به بررسی تحوالتی پرداخته می    » مطالعات علم «در  

مباحث فلسفۀ . شود در اینجا بخشی از رونها، رویکردها و الگوهاي جدید در علم و آموزش عالی ذکر می  . یا در پیش اوست   

در اینجـا بـراي رعایـت اختـصار بـه           . ، در حال توسعه است    1 با مطالعات علم    شناسی علم و اقتصاد علم اخیراً       علم و جامعه  

شی از روندها، رویکردها و الگوهاي مورد نیاز در مطالعۀ حاضر به منظـور در نظـر گـرفتن آنهـا در تحلیـل فرصـتها و                       بخ

   .شود تهدیدهاي ناشی از تحول نظام علمی، بسنده می

  مفهوم موج سومی علم. 1ـ1ـ5

بنـدي علـم، تنـوع        وج اول، طبقه  ، علم هنوز از مفهوم موج اولی خود، گسست کامل پیدا نکرده بود، در م              18تا پایان قرن    

علـم  . مهارتهاي آن عمدتاً دستی اسـت . هاي آن ساده است ابزارها و روش. علم مبتنی بر نظام استاد ـ شاگردي است . اندکی دارد

هاي چنـد   علم در محیطی با ثبات قرار دارد و با مضرب. سرعت تغییرات علمی بسیار کند است . رود  بیشتر، یک فضل به شمار می     

  .رسانۀ جمعی وجود ندارد و مکان بر علم فائق است. ارتباطات علمی بسیار محدود است. یابد لی، تحول مینس

، مفهوم موج دومی علم به ظهـور رسـید و اسـتقرار    20 و بخش  اعظمی از قرن 19 و در طی قرن    19با آغاز قرن    

، »خودکـار شـدن  «انقالب . تخصص علمی رشد کردبندي و  در موج دوم، طبقه . نهادینه شد ) عمدتاً در دانشگاهها  (یافت و   

علم، کم و بیش بین همگان، تعمیم پیدا کـرد          . مهارتهاي فکري اهمیت یافت   . هاي علمی را نیز توسعه داد       ابزارها و روش  

ارتباطات آن گسترش یافـت و    .  ساله شد  10  تولید آن انبوه و مضربهاي تغییرات آن حدوداً       . اي به خود گرفت     و جنبۀ حرفه  

  .المللی مورد مبادله قرار گرفت هاي انبوه شد و در سطح بین سوار بر رسانه

اي در علـم      سرعت تحوالت ساختاري پس از انقالب الکترونیکی، از اواخر قرن بیستم، تحول مفهومی دیگر و تازه               

 دیگر به سـادگی معلـوم   .یابد بندي علم تحول می در موج سوم، ساختار درختی در طبقه. را به صورت موج سوم به بار آورد  

مفهـوم  . یابنـد  ها موضوعیت مـی  میان رشته. کند اي پیدا می علم، ساختار شبکه . نیست که کدام دسته از علوم، پایه هستند       

                                                          

1. Science Studies 
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افـزاري بـه وقـوع     اي و انقالب نـرم      جهش بزرگ رایانه  . آمیزد  گرا در می    شود و با نگاه کل      تخصص علمی نیز دگرگون می    

 مبتنی   هاي زندگی و کار عمیقاً      چرخه. شود  ناوري اطالعات، جایگزین مهارتهاي دو موج پیشین می       خالقیت و ف  . پیوندد  می

تـر   تـر و پویـاتر و پیچیـده    اي، سـریع  سـابقه  تغییرات علمی به طرز بی . کند  شود و اقتصاد دانش ظهور پیدا می        بر دانش می  

هـاي   رسـانه . یابـد  ل بین االذهانی در علم افزایش می    ارتباطات و تعام  . شود  شود و مضربهاي آن به مراتب کوچکتر می         می

تولیـد و انتقـال و   . یابنـد  اي با ویژگی تعاملی و کاربران فعال توسعه مـی   کنندگان منفعل، به نظام چندرسانه      انبوه با مصرف  

  ) ب1383فراستخواه، (شود   فرایندي جهانی می مصرف دانش،

  علم سبک دو. 2ـ1ـ5

سـازي علـم سـبک در         ت آموزش عالی و دانشگاهی را در اواخر قرن بیستم، با مفهوم           گیبونز و همکارانش،  تحوال    

هـا و رشـد رونـدهایی در علـم ماننـد       اي  با تحوالتی مثل ظهـور بـین رشـته        2علم سبک   . اند  ، توضیح داده  21علم سبک   

ی و پاسـخگویی نهادهـاي   گرا شدن، کاربردگرا شدن، اهمیت روزافزون کیفیت و تناسب و ثمربخـش     گرا شدن، زمینه    مسأله

  .(Gibbons, 1997. Rossman, 2003)علمی به تقاضاهاي بازاري و اجتماعی شکل گرفته است 

  علم کوچک، علم بزرگ. 3ـ1ـ5

اسـت بـر اسـاس      “ علم سـنجی  ”وي که پیشرو مطالعات     .  است 2“دار علم   رشد توان ”پرداز مشهور     نظریه“ پرایس”

هایی از مجالت و مقاالت علمی، این موضوع را مطـرح کـرد کـه رشـد علـم، در                   هاي خود و با استفاده از شاخص        بررسی

 نفر از آنها در زمـان بررسـی او،          7 دانشمند تاریخ،    8هاي اخیر گسترش پرشتاب و پرخیز داشته است به طوري که از               دوره

ه صورت تصاعد حسابی بلکه بـر   در نظر بگیریم این پایه نه ب 1750 را به عنوان پایه رشد علمی در سال          10اگر  . زنده بود 

 بـه  1900 و در سـال  3 بـه تـوان   1850، در سال 2 این پایه به توان   1800در سال   . ، رو به رشد گذاشته است     “توان”اسا  

شـبکۀ ارتباطـات    .  را در مقابل علم سنتی کوچک مطرح کرد        3“علم بزرگ ”وي بر این اساس نظریۀ      .  رسیده است  4توان  

مزیـت  ” به صورت مستقل از سیاستمداران، تعامل آنهـا بـا هـم و بـا سیاسـتمداران بـه توسـعه                 اتحادیۀ دانشمندان   علمی،

  (Price, 1992). انجامد  در علم می4“انباشتی

  )علم معطوف به زمینه(دانش جهانی ـ محلی . 4ـ1ـ5

یـک  . تشده اسـ  المللی شدن در علم حداقل به صورت دو روایت عمده، توصیف می       فرایندهاي جهانی شدن و بین    

سازي نیز تعبیر کرد، دانش جهانی را بدون تنوع و تکثر در سبکهاي تولیـد دانـش و    توان از آن به جهانی روایت آن که می   

این روایت به لحاظ نظري، بیش از اندازه انتزاعی و بـه لحـاظ   . کند بیشتر با گفتمانهاي مسلط اروپا ـ امریکایی عنوان می 

                                                          

1. Mode 2 and Mode 1 Science 

2. Exponential Growth of Science 

3. Big Science 

4. Cumulative Advantage 
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. ملی در سطح جهان است و ابعاد هژمونیک دارد و از نظر کارکرد، فاقد پویـایی اسـت                 سیاسی فاقد ظرفیت مشارکتی و تعا     

تأکیـد  ) بـا الگـوي وحـدت در عـین کثـرت         (تر جهانی شدن، به جهانی چند سبکی، چند فرهنگی            اما روایت دیگر و موجه    

گیـري کامـل از      ضـرورت بهـره    در ارتباط با علم نیز در این روایت با وجود تأکید بر معیارهاي مشترك جهـانی و                . کند  می

  :شود که المللی در شبکه جهانی آن، از این نکته نیز غفلت نمی هاي پیشرو جهانی در علم و فناوري و تعامل بین تجربه

        تواند به غناي تجارب جهانی در این زمینه کمک کنـد             اوالً تنوع سبکهاي تولید دانش و توسعه فناوري می

عال و خالق هر یک از جوامع در دانش جهانی، موجـب توسـعه دانـش     ف1و در واقع سهیم شدن و شراکت     

.شود جهانی می

 گرایی مفرط به معناي ترجمه و انتقال محض دانش و فناوري، ممکـن اسـت سـبب شـود کـه           ثانیاً جهانی

بـه دلیـل تفاوتهـاي فرهنگهـا و جوامـع و سـاختارها و             ) بویژه در علوم انـسانی    (فعالیت علمی در کشورها     

ها، نتواند به منطق درونی زندگی و مسائل بومی نفوذ بکند و از کیفیت و تناسب و کارایی                و زمینه  مناسبات

  .و اثربخشی الزم برخوردار نباشد

اي بـا عنـوان       ، به میان آمده است اسـتیگلیتز در مقالـه         2براي همین است که مفهوم جدید دانش حساس به زمینه         

  (Stiglitz, 1999).  را توسعه داده است3 دانش جهانی ـ محلیمفهوم“ نگاه جهانی و اختراع مجدد محلی”

  انحصار زدایی از دانشگاهها. 5-1-5

الگوي برج  . دهد  طی تحوالت دو سه دهه اخیر، نگاه درونگرایانه و سنتی به دانشگاهها، مفهوم خود را از دست می                 

هـاي    انش، دانـشگاهها در شـرایط و موقعیـت        شود با مرکززدایی از د       تلقی می  6 و خشک  5، کهنه 4عاجی استقالل دانشگاه  

آید که باید با آنها همگرایی فعال داشته باشند، تولیـد دانـش،    اي براي آنها به عرصه می اند و رقباي تازه اي قرار گرفته   تازه

 با وجـود  (Tasker and Packhman 1990, Gerard, 2003)دیگر یک فرایند خطی از دانشگاه به بیرون آن نیست 

 بـه   7سازمانهایی متکثر، که در گیر تولید و مبادله علم و فناوري و تحقیق و توسعه هستند، عصر انحصار دانشگاهها                  آمدن  

  )71-56، 1383فراستخواه، . (سر آمده است

  توسعۀ الگوهاي توضیحی مربوط به علم . 6ـ1ـ5

  ) شناختی و جامعه شناختی تا اقتصادي یا شبه اقتصادي از الگوهاي(

در واقع، علـم، فعـالیتی شـناختی بـه حـساب         . شد  ي توضیح علم، عمدتاً از الگوهاي شناختی استفاده می        مدتها، برا 
                                                          

1. Sharing 

2. Context Sensitive Knowledge

3. Glo - Cal 

4.Ivory Tower Model of Autonomy 

5. Untime 

6. Rigid 

7. University Monopoly 
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آمد که افرادي به انگیزة شناخت حقیقت و از سر کنجکاوي و چه بسا بـا دود چـراغ خـوردن و از خودگذشـتگی آن را                            می

ار و بار علم، رواج یافت که مطابق آن علم فعـالیتی      شناسی دربارة توضیح ک     در قرن بیستم، الگوهاي جامعه    . کنند  دنبال می 

  .اجتماعی تلقی شد که با منافع گروهها، سازمانها و واحدهاي اجتماعی و سیاستها درگیر است

سـابقه    هر چند این نوع طرز نگاه، بـی       . سرانجام الگوهاي اقتصادي یا شبه اقتصادي براي توضیح علم به میان آمد           

بر اساس ایـن الگوهـا، در   . آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یک، گسترش جدي یافته است           نبود ولی در یکی دو دهۀ       

گذاري و به کـارگیري    عقالنیت اقتصادي، بازاري و شبه بازاري دخیل است و ترجیحات و مقتضیات سرمایه             فعالیت علمی، 

اطمنیـان از  ”، “زنـدیگ آزمایـشگاه  ”ار؛ در کتاب  توجیه بازاري هزینه فائده و به تعبیر التور و وولگ         . منابع در آن نقش دارد    

اقتـصاد دانـش    ”در  “ شـی ”. گذاري در پژوهش و فناوري، اهمیت روزافزون پیدا کرده است           براي سرمایه “ برگشت سرمایه 

 از یک سو به ارائه خـدمات علمـی    دهد که دانشمندان با انتخاب عقالنی و با هدف حداکثر کردن سود،   توضیح می “ علمی

پردازند و از سوي دیگر این خدمات علمی را به دسـتگاههاي دولتـی و بنگاههـا ارائـه              ستیابی به تأیید همگنان می    براي د 

تر از  نیز هزینه مبادالت بازار علم را به طور نسبی پایین        “ شی”با وجود این، البته،     . کند تا به منابع بیشتري دست بیایند        می

سازي نازل سود است، چون انگیزة کنشگران دانـش بـه دو جنبـه                بتنی بر قاعدة بهینه   داند زیرا این بازار م      سایر بازارها می  

خواهنـد آن را از دولـت و بنگـاه         شود یعنی در همان حال که به دنبال قیمتی براي خدمات خود هـستند و مـی                  تقسیم می 

ه به گزارشهاي علمی آنهـا  وصول بکنند، هدف دیگري نیز دارند که همان تأیید شدن از سوي همگنان علمی است و اینگ 

  ).1383منصوري، (ارجاع بشود و مالکیت فکري داشته باشند 

  دانش کارآفرین. 7ـ1ـ5

انقـالب اول در اواخـر   . اتزویتز توضیح داده  که دو انقالب مهم آکادمیک در طول دو قرن اخیر اتفاق افتاده اسـت                 

أموریتهاي تحقیقاتی را به کارکردهاي معمول آموزشـی       با ظهور دانشگاههاي پژوهشی بود که م       20 و اوایل قرن     19قرن  

خود افزودند و انقالب دوم در یکی دو دهۀ آخـر قـرن بیـستم تکـوین یافـت و محـور آن ظهـور دانـش کـارآفرین بـود                               

(Etzkowitz, 2001)  وقتی گروههاي پژوهشی به صورت یک شبه نگاه، نقش ایجاد ارزش افزوده براي اقتصاد دانـش 

 بـدین ترتیـب   (Etzkowitz, 2001)فتند، دانشگاههاي پژوهشی به صورت کارآفرین بـه عرصـه آمدنـد     را به عهده گر

تـرین    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با یک تحول پارادائمی، در نقش بنگاههاي دانش، به یکی از مهـم                   

  )1382انتظاري، (اند  عوامل بازارهاي جدید جهانی و ملی تبدیل شده

  دانش“ صنعت ـ بازار”. 8ـ1ـ5

 با نوشتن 1966مکالپ، اقتصاددان امریکایی در سال     .اف. ها ابداع شد    ، از سوي امریکایی   60صنعت دانش در دهۀ     

 از  1974در ادامـه ازنبرگـر در       . به نقش صنعت دانش در تولید ملـی تأکیـد کـرد           “ تولید و توزیع دانش در ایاالت متحده      ”

اه استانفورد از صنعت اطالعات بحث کردند که عالوه بر اطالعات علمـی و فنـاوري،         و سرانجام در دانشگ    1صنعت آگاهی 

  )1380یونسکو (شد  اي و فرهمگی نیز می شامل اطالعات تجاري، مدیریتی، مشاوره

                                                          

1. Consciousness Industry 
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تـر از   دانش یکی نهادة مهم. اي هستند با ظهور اقتصاد دانش، جوامع شاهد تبدیل دانش به دارایی و کاالي سرمایه 

 فیزیکی و منابع طبیعی براي بنگاههاي اقتصادي شده است و بـه عبـارت دیگـر، بـه یـک       هایی مانند سرمایه هادهسایر  ن 

مزیت رقابتی مبدل گشته است که مالکان دانش بویژه در شکل خصوصی و باالخص در حالت ضـمنی آن، بـراي کـسب               

در “ صنعت ـ بـازار  ”ولید و توزیع دانش به صورت یک بدین ترتیب فرایند ت. کنند مطلوبیت در بازارهاي جدید،  استفاده می

  )1382انتظاري، . (مدرنیتۀ اخیر، ظاهر شده است

  علم؛ چونان فرایندي اجتماعی. 9ـ1ـ5

بـه همـین دلیـل      . شـود   هـاي ایـستاي آن اطـالق مـی          علم، فرایند اجتماعی تولید دانش است و دانش بـه بـرش           

شود و فاعالن مستقیم تولید دانش هستند و نیز آموزشگرانی که             ر گفته می  پژوهشگران و فناوران که گاهی به آنها دانشگ       

فرایند اجتماعی علمی، شامل اجتماع علمـی، قواعـد و          . شوند  پردازند، تنها کنشگران علم محسوب نمی       به انتقال دانش می   

این نـوع تعریـف از علـم    حتی در ). 1383منصوري، (هنجارها، نهادهاي علمی و نهادهاي سیاستگذار علم و فناوري است     

رسد زیرا فرایند اجتماعی علم، فقـط تولیـد    که از منصوري نقل شد، باز هم نارسایی به نظر می) به عنوان فرایند اجتماعی (

شـامل  ( دانـش     ، و حتی مـصرف    )مشاوره تخصصی (، تبدیل دانش    )آموزش عالی (دانش نیست بلکه انتقال و توزیع دانش        

  .گیرد  در بر میرا نیز) تقاضاها و مشتریان

  مفهوم فناوري و نگاه فرابخشی به نظام علمی جامعه. 10ـ1ـ5

اي میان علم و صنعت، علم و محصول، و علم و ارزش افزوده، در دورة اخیر اهمیت                   فناوري به عنوان حلقۀ مفقوده    

جریـان  . انجامد قتصادي نمیهاي پژوهشی علمی، به کاربرد مولد ا        بدون فناوري، یافته  . مفهومی روزافزونی پیدا کرده است    

دانش از طریق کاالها و خدمات مورد نیاز و اقتصاد براي جامعه و بازارها به ثمردهی و اثربخشی مطلـوب و مـورد انتظـار                     

ـ 2ـ اطالعات     1 :کاربرد هوشمندانه علم و دانش در فرایند توسعه است و چهار مؤلفۀ اصلی آن عبارتند از               . فناوري.رسد  می

مفهوم فناوري از جمله این معنا را نیز با خود دارد کـه نگـاه فرابخـشی بـه نظـام           . ـ ساختارها 4 تجهیزات         ـ3مهارتها      

) اعم از آموزش عمـومی و عـالی       (در کشور   “ آموزش”دهد که حلقۀ      زیرا به روشنی نشان می    . کند  علمی جامعه را الزام می    

رایند صنعت و تولید محـصول و توسـعۀ کاالهـا و خـدمات و              بدون حلقۀ پژوهش مفهومی ندارد و آن دو بدون اینکه به ف           

ارزي افزوده و در یک کالم به توسعه بینجامد، از اثربخشی الزم برخـوردار نخواهنـد بـود و ایـن همـه بـه یـک نگـرش                    

یانـۀ  هاي کـالن و همگرا   ریزي  سازیها و برنامه    پژوهی و سیاست    اي در جامعه نیاز دارد تا در پرتو سیاست          فرابخشی و شبکه  

توسعه علمی و با همکاري میانِ بخشهاي آموزشی، پژوهشی، علمی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادي و سیاسـی، ایـن امکـان             

  )1383مهدوي (فراهم شود که چرخۀ فناوري در خدمت توسعه قرار بگیرد 

  مدیریت دانش. 11ـ1ـ5

 بیان نقش جریان دانـش در توسـعۀ       مفاهیم و الگوهاي مختلی براي      با مبتنی شدن هر چه بیشتر زندگی بر دانش،        

 در ایـن  الگـو، نـوعی مـدیریت     (Serban, 2002)زندگی ساخته شده است که یکی از آنها مفهوم مدیریت دانش است 
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ـایین             معناي شبکه نه به مفهوم مداخله و کنترل از باال بلکه به           (مشارکتی و تعاملی     ) اي درونزا از طریق همۀ سـطوح بـاال و پ

از جمله مفروضات اساسی مـدیریت دانـش ایـن    . امیزم جریان دانش در جامعه پشتیبانی بشود و سامان پیدا بکند         الزم است تا دین   

است که دانش دیگر نه یک کاالي لوکس بلکه سرمایۀ حیاتی است که براي همه کارها چه در خانه، چه در کـسب و کـار، چـه                        

ـاز داریـم        گیري  در صنعت، چه در اوقات فراغت، چه در مدیریت و تصمیم            وجـودي   فلـسفۀ .  و مانند آن به این سـرمایۀ حیـاتی نی

شـود نقـاط    مالحظـه مـی  » 8«طور کـه در تـصویر شـماره        مدیریت دانش آن است که حلقۀ زندگی دانش را توسعه بدهد همان           

اربردي دانـش   ، دسترسی به دانـش، کـ      )و یا سازماندهی مجدد آن    ( دانش، سازماندهی دانش     1گیرش: کلیدي این حلقه عبارتند از    

  ) الف1383فراستخواه، . (، و سرانجام آفرینش دانش)و یا کاربر مجدد آن(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریت دانش معطوف به جریان دانش» 8«تصویر شماره 

  پویایی شبکه نوآوري در سطح ملی. 12ـ1ـ5

عـات بعـدي دربـارة نـوآوري بـه      اما مطال. شود نوآوري در مفهوم سنتی اقتصادي به تولید محصول تازه متمرکز می    

                                                          

1. Capture

یادگیري دانش

یـا   (سازماندهی دانـش  

  )سازماندهی مجدد آن

آفرینش دانش

دسترسی

یا (کاربري دانش 

  )کاربري مجدد آن
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المللی توسعه، نـوآوري را در دینـامیزم    نهادهاي بین. اند هاي دیگر آن شامل ایده، دانش، فرایند و ساختار نیز پرداخته        مؤلفه

  (OECD, 2000)اند  کاربردهاي تجاري نو در جریان دانش تعریف کرده

 افزایـشی در آن بـه    افتـه اسـت الگوهـاي تـدریجاً    امروزه نوآوري از یک تفنن به یک ضرورت براي بقـا تبـدیل ی          

  ).1383فراستخواه و کیوانی، (الگوهایی با تأکید بر عاملیت انسانی کارآفرین و خالق تحول پیدا کرده است 

را که بتواند   » کنشگر علم «هر  . در مطالعات علم، نوآوري بر اساس مفهوم کارآفرینی علمی توضیح داده شده است            

یت خود و با تصرف ذهنی و فنی در اطالعات موجود دانش بشري به خلق یک نظریه یـا روش جدیـد در                     با تکیه بر خالق   

  )1383منصوري، (گویند  جهت طراحی فرایند و تولید تازه و ایجاد کاال و خدمت نو موفق بشود، نوآور می

...)  و تقاضاي بازار و تقاضا و مثل فشار دانش به بنگاه یا کشش(الگوهاي نوآوري ابتدا غالباً به صورت خطی بودند 

چـه بـه صـورت    (ولی بعداً توسعه بیشتري یافتند و آن را به صورت نهادینه شدن جریان خالق و زایشی و اثربخش دانش   

 بـا عوامـل متنـوع سیـساتگذاري،     (NIS/NIN)اي پویـا در سـطح ملـی     دیدند که از طریـق شـبکه  ) آشکار و چه پنهان  

مـصرف و تولیـد کـاال و      ولید و انتقال و اشاعۀ علم و فناوري و دسترسی بـه آن، کـارآفرینی،              پشتیبانی، تحقیق و توسعه، ت    

نگـاه سیـستم   ” در رویکردهاي جدید بـه نـوآوري،   (Freeman, 1995)یابد  توسعه می... و ) تقاضا و عرضۀ آن(خدمات 

  (Kashani, 2004).  اهمیت یافته است که نیازمند همگرایی فرابخشی در سطح ملی است1“اي شبکه

  اجتماع علمی و نقش آن در سیاستگذاري علمی. 13ـ1ـ5

... هاي علمـی و مجـالت علمـی تخصـصی و              اجتماع علمی، نهادي غیررسیمی متشکل از کنشگران علم، انجمن        

ـ “ اجتماع علمـی ”هگستروم در کتاب . هاي علمی است  و قواعد خود، ناظر بر روایی فعالیت2است که با هنجارها، روالها    ه ب

هاي علمی خود، به دنبال این هستند         کنشگران علم، با ارائه نتیجۀ فعالیت     . در اجتماع علمی پرداخته است    “ مبادله”مفهوم  

چاپ مقالۀ آنها در مجالت علمی، ارجاع به آن مقـاالت از سـوي دیگـر    .  بستانند 3“تأیید”که از اجتماع علمی، شناسایی و       

هایی اسـت کـه در ایـن     هاي علمی و مانند آن از جملۀ پاداش  ها، اخذ جایزه جمناعضاي اجتماع علمی، عضویت آنها در ان 

نیـز نقـش   “ زنـدگی آزمایـشگاه  ”التـور و وولگـار در کتـاب    . آورنـد  مبادله، کنشگران علم در ازاي کار علمی به دست می      

شود  گذاري در آن می توجیه سرمایهساز   آنها به کار عملی، زمینه    4“وثوق و اطمینان  ”دانند که     اجتماعی علمی را در این می     

  ).1380زاده،  ، رجب1383پور و فاضلی،  ، شارع1383منصوري، (

وسـاطتت شـبکۀ   . تحوالت فناوري و ارتباطات و مجازي شدن، در ساختار سنتی اجتماع علمی نیز اثر گذاشته است 

ه اسـت و آن را در معـرض نـوعی           هـاي قبلـی شـد       الکترونیکی سبب از بین رفتن ارتباطات چهره به چهره و یکپـارچگی           

فقـدان مرزهـاي ذاتـی و طبیعـی     . پراکندگی، تجزیه، غیرمحلی بودن، زودگذر بودن، جابجایی و ناپایداري قرار داده اسـت    

  )1383راد،  قانعی. (اي مواجه ساخته است هاي تازه براي اجتماع علمی، تعهدات مشترك در آن را با چالش
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هاي کف بـراي اسـتقرار اجتمـاع علمـی در یـک جامعـه اشـاره                    یک رشته شاخص   پردازان علم، به    برخی از نظریه  

از درآمد ناخالص ملی به علم، وجود یک هزار نفر محقق به ازاي یک میلیون نفـر، بـه ازاي    % 1مانند اختصاص   . (کنند  می

ند که در صورت فقدان     کن  و  اضافه می   ...)  محقق، یک اختراع و      600 محقق یک مقالۀ علمی در سال و به ازاي هر            4هر  

شـود و در   گذاري علمی نمی نهادینه شدن اجتماع علمی در یک جامعه، مصلحت عمومی توسعۀ علمی وارد جریان سیاست     

  )1383منصوري، (آید   و اختالل جدي به وجود می آن، نارسایی و آسیب

  الگوي تعامل مثلثی نهادهاي علمی، بازار و دولت. 14ـ1ـ5

 بحث بـه تحـوالت مفهـوم سـنتی و بـرج عـاجی اسـتقالل دانـشگاهی و اهمیـت یـافتن                در قسمتهاي دیگر این   

از سوي دیگر بحث ظهور اقتصاد دانش و تبـدیل          . پاسخگویی آن به تقاضاها و نیز ایفاي نقش کارآفرینِ دانش، اشاره شد           

رود که دولتها نیـز بـا     می با این تحوالت، انتظار   . دانش به یک ستاندة مهم براي بنگاههاي اقتصادي و صنعتی مطرح شد           

  .تحول پیدا بکنند“ دولت مبتنی بر دانش”اصالحات ساختاري به 

گرایـیِ   درون(هاي سنتی که چه در میان دولت و دانشگاه  ها و حتی واگرایی پا به پاي این تحوالت، شکافها، فاصله      

عدم حمایت مؤثر (در میان دولت و صنعت و چه ) بیگانگی آن دو از هم(چه در بین دانشگاه و صنعت      ) برج عاجی دانشگاه  

دهـد و تفکـر    وجود داشت با اقتصاد دانش، معناي خـود را بـه طـور کامـل از دسـت مـی        ) دولتها از بخش خصوصی مولد    

کند که این سه، با نوعی همگرایی و از طریق تعامل خالق با همدیگر، بـه فکـر    اي و ضرورت همگرایی، ایجاب می      شبکه

یک گوشـۀ ایـن الگـو، الیگارشـی         .  این را به صورت یک مثلث الگوسازي کرده است         1 بورتون کالرك  .بقا و توسعه باشند   

   (Becher and Trowler, 2001). دانشگاهی، گوشۀ دیگر بازار و گوشۀ سوم دولت است

  دور جدید تحوالت آموزش عالی و دانشگاه در جهان. 2ـ5

  تحوالت. 1ـ2ـ5

. گوینـد  د دارد که از تحول دانشگاه و آمـوزش عـالی در جهـان سـخن مـی                 در حال حاضر انبوهی از مطالعات وجو      

بندي کلـی چهـار    در یک طبقه. اند هاي آموزش عالی از نظر تاریخی تحوالت متعددي پشت سر گذاشته    دانشگاهها و نظام  

  ):الف1382فراستخواه (توان از یکدیگر متمایز کرد  دوره را می

   میالدي15  تا12هاي  دوره تکوین اولیه در قرن. 1

 میالدي18 تا 16دوره ادامه حیات در سده . 2

20 و 19هاي  دوره توسعه در قرن. 3

ها و تحوالت اخیر  دوره تازه چالش. 4

                                                          

1. Burton Clark 
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هاي متافیزیکی و مذهبی   نامید، دانشگاه ابتدا بر مبناي آموزه1»گیري مرحله شکل«توان آن را  دوره نخست که می 

ی و فرهنگـی رنـسانس در قـرون شـانزدهم و هفـدهم دانـشگاه بـسوي            با شروع انقالب معرفت   . گیرد  مسیحیت شکل می  

عـصر  «هـا و نیازهـا    و آمـوزه » خرد مدرن جهانی«در مرحلۀ دوم با ظهور . کند  تحول پیدا می 2»گرایانه  انسان«هاي    آموزه

ندان هـاي مـدرن، دانـشگاه تربیـت شـهرو      »دولت ـ ملت «و ظهور » انقالب دموکراتیک« ،»انقالب صنعتی«، »روشنگري

هـاي اروپـایی    دولت ـ ملت » هاي ملی ارزش«مدرن، مدنی، دموکرات، خردگرا، سکوالر و ناسیونالیست را که در چارچوب 

هـاي   نظـام ارزش » الگـوي سـنتی  «یابـد،    استمرار می  1970در این دوره که تا دهه       . شود  دار می   عمل و رفتار کنند، عهده    

 افالطـونی و در     3گرایانـه   هـاي کالسـیک نخبـه       نتی در بر گیرنده ایـده     این الگوي س  . گیرد  دانشگاهی در جهان شکل می    

  :هاي زیر بوده است جستجوي دستیابی به آرمان

 ها و توسعه از راه حرفه(جستجو و تحقق رفاه(  

 از راه پژوهش و تحقیق(جستجوي حقیقت(  

جستجوي نظم و آزادي از راه رهبري خردمندانه جامعه  

ه اخالقیات و پرورش انسانها از راه توسع جستجوي نیکی  

هاي زیبایی شناختی انسان  ها و قابلیت جستجوي زیبایی از راه توسعه و رشد توانایی(Spies 200:22).

دهد و دانـشگاه را   را تشکیل می» پارادایم سنتی«دانشگاه یا   » گرا  انسان« و   4»گرا  انگاره نخبه «ها،    تمام این ویژگی  

کنـد و فلـسفه وجـودي آن دانـش             که مستقل از دولت و نیازهاي عمومی عمل می         بیند  می» نهاد فرهنگی «بصورت یک   

اما بعد از دهه . (Braun and Merrien 1988:12)جهانی است و با واقعیت روزمره زندگی ضرورتاً ارتباط چندانی ندارد 

و » جامعـه دانـش محـور   «هاي ارتباطی و اطالعـاتی، ظهـور      ، ظهور تکنولوژي  »انفجار دانش «هاي     با رخداد پدیده   1970

شـمار از تحـوالت اجتمـاعی دیگـر در      اي گـسترده و بـی    و ظهـور منظومـه  (Bauman 1991) 5»جامعه فـردي شـده  «

مابعـد  « و (Bell 1975) 6»مابعـد صـنعتی  «ساختارهاي سیاسی و فرهنگی جامعه مدرن، جامعه انسانی وارد مرحله تـازة  

کنون نظم نوینی در جهـان در شـرف تحقـق و تکـوین بـوده اسـت و        شد، و از آن زمان تا(Lyotard 1984)  7»مدرن

لیوتـار،  (“ جامعـه پـسامدرین   ”،  )پیتر دراکر  (8“داري  جامعه پسا سرمایه  ”اي جدید     پردازان اجتماعی اغلب ظهور جامعه      نظریه

ـ     ”، و   )مانوئل کاستلز  (10“اي  جامعه شبکه ”،  )فوکو (9“جامعه نظارتی ”،  )بودیار، دریدا  را ) هابرمـاس (“ اطیجامعـه کـنش ارتب

اند در این شرایط جدید، دانشگاهها در حال تبدیل شدن به مؤسسات خدمات عمومی هـستند و نهـاد                     مطرح و تبیین کرده   
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هـاي گذشـته اعتبـار خـود را از            در این مرحله جدید بسیاري از ارزش      . گذارد  را پشت سر می   » دوره انتقالی «آموزش عالی   

» دانـشگاه در ویرانـی    «بیل ریدینگز در کتـاب مـشهور خـود          . شوند  ي جایگزین آنها می   ا  هاي تازه   دهند و ارزش    دست می 

اي که از دوره روشنگري آغاز شـد و تـاریخ دانـشگاه و آمـوزش عـالی را                 دانشگاه از مرحله  «کند که     استدالل می ) 1996(

  . شده است1»مابعد تاریخ«شکل داد بیرون آمده و وارد دوره 

توان از تحوالت کنونی دانشگاه مشاهده کرد، ممکن است فهرست بلند باالیی از اقدام ریـز      آنچه در اولین نگاه می    

در این فهرست تحوالت، حضور اقالم زیـر       . توان آنها را دید     هاي مختلف در اغلب کشورها می       و درشت باشد که به نسبت     

  :حتمی و قطعی است

     ه از بودن در خدمت نخبگان دولت و قدرت، به بـودن در             در این تغییر دانشگا   : تغییر در جایگاه و موقعیت دانشگاه

.اند یابد یا یافته ها، صنایع و مردم کوچه و بازار تحول می داران، صاحبان حرفه خدمت تجار، بازرگانان، سرمایه

دانـشگاه مابعـد   «گوید مهمتـرین ویژگـی    چنانکه ریدینگز می. اند  شده2ها دانشجو ـ مشتري مدار  دانشگاه

دانشگاه «در نتیجه .  است3»کننده مصرف«نست که دانشجو دیگر در این دانشگاه یک مشتري و ای» تاریخ

بـراي  » بازاریـابی «و تـالش بـراي    » جلب رضایت مـشتري   «،  »پاسخگو بودن «ناگزیر باید اصول    » جدید

.خدمات آموزشی و پژوهشی را جزء اصول مدیریت و سازمان خود قرار دهد

     تقاضـاي اجتمـاعی بـراي دانـش و          »اي دانـش بنیـان      جامعه«جی جامعه به    با توجه به تبدیل شدن تدری ،

گیر یافته اسـت و دانـشگاهها در سراسـر جهـان نـاگزیر گـسترش کمـی و کیفـی                       ها افزایش توده    مهارت

.اند زایی داشته حیرت

     بعد  «آموزش به جاي  » بعد اجتماعی «و تأکید بر    » یادگیري فعال » «هاي مشارکتی   نظریه«با توه به ظهور

بخصوص با تأکید بر مؤثرتر بودن . هاي تدریس و آموزش بوجود آمده است      آن، انقالبی در روش   » شناختی

ـ به جاي تأکید بر نقش مدرس ـ مدرسان دانـشگاه   » انتقال مسئولیت یادگیري به دانشجو«آموزش از راه 

.و معلم» دهندهتعلیم « و فراهم کننده آموزش را دارند نه نقش 4»تسهیل کننده«دیگر نقش 

      ها و افزایش تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی، نیـاز            در نتیجه انبوه شدن دانشجویان، گسترش دانشگاه

دانشگاهها به بودجه و امکانات چند برابر شده است و مشارکت دانشجویان و متقاضیان آمـوزش عـالی در                   

هاي عمـومی خیریـه عمـومی در سراسـر           ها از راه پرداخت شهریه یا دریافت کمک         تأمین بخشی از هزینه   

.ناپذیر تبدیل شده است جهان به ضرورت اجتناب

  هاي ارائـه خـدمات    ، تغییرات اساسی در روش    5»مجازي«هاي آموزشی الکترونیک و       با گسترش تکنولوژي

. و استفاده از اینترنت بوجود آمده است6»آموزش از راه دور«آموزشی مانند گسترش 

                                                          

1. Posthistorical 

2. Student Clientele 

3. Consumer 

4. Facilitator 

5. Virtual 

6. Distance learning 



وضعیت، تحوالت و روندهاي محیط علمی و نظام آموزش عالی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

25

   کار دانشگاهها را بیش از هر زمـانی گـسترش داده اسـت و باعـث                 1»العمر  مادام«ی و   نیاز به آموزش دایم 

هـاي    هاي کوتاه مدت، آموزش     و مستمر از طریق برگزاري دوره     » العمر  هاي مادام   آموزش«تأکید فزاینده بر    

.شده است» هوشیارساز«هاي  ها و آگاهی هاي زندگی و تولید دانش اي، و تأمین مهارت حرفه

هاي متناسـب نیازهـاي دائمـاً متغیـر صـنایع، خـدمات و                ش تقاضا از طرف بازار براي آموزش مهارت       افزای

.در دانشگاه را افزایش داده است» هاي سنتی ارزش« بر 2»هاي کاربردي ارزش«تجارت غلبه 

       ـ دانشی کـه مـستقیماً در   » تولید دانش «و  » پژوهش محور بودن  «تقاضا براي تغییر جهت دانشگه بسوي

نعت و تجارت و مؤسسات اقتصادي و بازار بکار آید ـ باعـث غلبـه روزافـزون پـژوهش بـر آمـوزش در        ص

.دانشگاهها شده است

انـد بـاري تـأمین بودجـه، گـسترش           هاي آموزش عالی نـاگزیر شـده        ها و نظام    در واکنش به این تحوالت دانشگاه     

هـاي اقتـصادي و    و ساختار خود را هر چه بیشتر بسوي فعالیـت ها و بقا خود در شرایط رقابتی و غلبه بازار، سازمان     فعالیت

  ).129ـ128: 1383 به نقل از فاضلی Neubauer 2000:42(تجاري و شرایط متناسب روز تغییر دهند 

این دانشجویان تصمیم دارند    . افزون دارد    جدیدي از دانشجویان غیرسنتی به وجود آمده و رشدي روز           طبقه

ها و مجاري سنتی علم، از        به نهادهاي رسمی آموزشی و با دور زدن همه رسانه         ترین توجهی     بدون کوچک 

  .خواهند دسترسی یابند جمله دانشگاه، استاد و حتی کتاب، به علمی که می

      هاي فراوانی  ها تکراري، دست چندم و از رده خارج است و نارضایتی         اطالعات ارائه شده در بسیاري از دوره

. و هم از سوي بازار کار سبب شده استرا هم از سوي دانشجویان

       هاي   آورند که توان تطبیق و سازگاري بیشتري با محیط          براي دانشگاهها رقباي دیگري سر برآورده و برمی

  ).5: 1383پور  یزدان(کنند  سیال امروز دارند، یا حداقل با تبلیغات خود چنین وانمود می

دانشگاه به مثابه مهمترین نهاد ـ صد البتـه نـه    «هوم، جایگاه و نقش مجموعه این تحوالت باعث تغییرات گسترده در مف

 3»محقـق سـاختن دانـشگاه در دوران ابـر پیچیـدگی     «رونالـد بارنـت در کتـاب    . شود می» کننده و اشاعه دهنده علم تنها ـ تولید 

 دنیایی جدیـد و مطلـوبتر را از         شود که ساخت    کند که دانشگاه از محلی براي خردورزي به مکانی تبدیل می            استدالل می ) 2000(

به این ترتیـب دانـشگاه از انـزوا بـه در     . کند آوري اطالعاتی، انتقال آن، و تکثیر سرمایه اقتصادي جامعه دنبال می        طریق بازار، فن  

درگیـر  ها و کردارهاي دنیاي بزرگتـر دانـشگاه مـدخلیت دارد؛ دانـشگاه در آنِ واحـد در دو عرصـه                 یابد که ارزش    آید و در می     می

 در آغـاز بـه    4»روشـنگري «به عبارت دیگر، بارنـت مـدعی اسـت کـه، اگـر      . عرصه ناب خرد و عرصه کاربرد و اقتصاد      : شود  می

هـاي اجرایـی در دانـشگاهها     طرفی ارزشی به تقویت خلوص خردورزي یاري رساند در ادامه به تنوع گفتمانی و تقویـت جنبـه                  بی

  .روشنگري به شکل دیگري ادامه و در دانشگاه تجلی داردمنتهی شده است و این بدان معناست که 

نخـست اینکـه    . اند  کشورهاي در حال توسعه عالوه بر تحوالت مذکور با دو مشکل یا مسئله دیگر نیز مواجه بوده                

هاي گسترده براي توسعه علمی، بعد از چندین دهه تالش همچنـان در وضـعیت توسـعه                   ریزي  ها و برنامه    رغم تالش   علی

                                                          

1. Lifelong learning

2. Use values 

3. Supercomplexity 

4. Enlightenment 
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نکتـه دوم   . فتگی علمی قرار دارند و ناگزیر باید براي رسیدن به نقطه مطلوب نظام آموزش عالی خود را متحول سازند                  نایا

اینکه کشورهاي در حال توسعه از یک سو ناگزیر به گسترش آموزش عالی خود هستند تا به تقاضاي اجتماعی انبوه براي                    

اما این کشورها با محدودیت منابع . روي انسانی پیشرفته پاسخ دهندآموزش عالی و همچنین نیاز شدید خود به دانش و نی          

  .مالی روبرو هستند و دولت دیگر قادر نیست با روش سنتی موجود تأمین کننده تمام این نیازها باشد

  هاي آموزش عالی هاي معطوف به تحول نظام سیاست. 2ـ2ـ5

 به بعد شروع به تغییـرات اساسـی در   1980هاي مختلف از  با توجه به تحوالتی که در باال به آنها اشاره شد، کشور           

هاي جدید بـراي سـازگاري بـا شـرایط موجـود و اصـالح                 ابعاد مختلف آموزش عالی و دانشگاههاي خود و اتخاذ سیاست         

  .توان به چند گروه اصلی تقسیم کرد ها و راهبردها را می این روش. اند آموزش عالی و مؤسسات آن کرده

ابع مالی مؤسسات دولتی و ایجاد انگیزه براي عملکرد و فعالیت آنمتنوع کردن من.  

تغریف مجدد نقش دولت در این بخش.  

پذیري به تغییرات اجتماعی و تالش براي رسیدن به عدالت اجتماعی انعطاف.  

 13: 1376نژاد  کاظم(متنوع کردن مؤسسات آموزشی و توسعه بخش خصوصی.(  

 و مدیريتغییر ساختار و نظام تشکیالتیz 1379سانیال (تی آموزش عالی و نهادهاي آن.(  

 وابسته به یونسکو با توجه به اینکه اغلب کشورهاي در حال توسـعه در            1“ریزي آموزشی   المللی برنامه   مؤسسه بین ”

 تجـارب کـشورهاي     1990اند، طی یک برنامه مطالعـاتی در          حال تغییر نظام تشکیالت و مدیریت آموزش عالی خود بوده         

 مـورد مطالعـاتی اسـت، نـشان         14المللی که مبتنی بـر بررسـی           این گزارش بین   2.ن را گردآوري و منتشر کرده است      جها

  .اند دهد که اغلب کشورهاي جهان براي بهبود نظام آموزش عالی دو سیاست اصلی بکار برده می

     مـسؤولیت  ”کـه   ؛ یعنـی این   )9همان  (پذیري آموزش عالی و مؤسسات آن         سیاست خودگردانی و مسؤولیت

دولت در این بخش باید بجاي کنترل مستقیم در جهت فراهم آوردن امکانات الزم براي مؤسسات آموزش 

  ).14: 1376نژاد  کاظم(“ عالی دولتی و خصوصی به منظور استفاده بهینه از منابع مالی دولت باشد

11: 1379سانیال (هاي مختلف آنها  عقالنی کردن نظام یا ادغام مؤسسات و بخش.(  

نقش بازار بـه عنـوان شـاخص و    ”اول توجه به اینکه : ها دو شاخص، اصلی و مورد توجه بوده است  در این سیاست  

“ رهبري دولت تا کجا الزم و ضروریـست       ”و شاخص دوم اینکه     “ عامل برتر تغییر و تحول تا چه اندازه واجد اهمیت است          

 مؤسسات آن شدیداً تحت تأثیر محیط خـارجی حـاکم قـرار دارد و               با توجه به این واقعیت که آموزش عالی و        ). 23همان  (

اي    کننـده   هاي دولت و نسبت میان دولت و آموزش عالی بسیار نقش تعیین             شوند، سیاست    از بودجه دولت تغذیه می      عمدتاً

ردانی بیـشتر  گـام   در مسیر اعمال خودگ   بعضی کشورها عمالً  ”دهد که     از اینرو تجربه نشان می    . در تحوالت این نهاد دارد    

هاي متمرکز در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه عمالً عناصـر خـودگردانی را در    دارند، در حالیکه برخی نظام   برمی

                                                          

1. International Institute for educational Planning (IIEP) 

  :شده است و ترجمه فارسی آن نیز در دسترس استاین مطالعه در کتاب زیر منتشر . 2

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه: ناشر. ابراهیم ویدا میري و عبدالحریم نوه: ترجمه. نوآوري در مدیریت دانشگاهی.1379. بیکاس. سی. سانیال
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اند، حال آنکه، تعدادي دیگر با اعزام کارکنان یا سفراي خود به خارج در صـدد کـسب اطالعـات                      هاي خود گنجانده    برنامه

در واقع میزان شدت پذیرش یا تأکید بر سیاست خـودگردانی تـابع شـرایط هـر                 ). 11همان  (اند    هبیشتر در این مورد برآمد    

ها قـدرت نفـوذ    اند، دولت ها بیش از حد خود مختار بوده   هرجا نظیر کشورهاي آمریکا و انگلیس دانشگاه      “ کشور بوده است  

ها  است، دولت زي متمرکز و کنترل مرکزي قوي بودهری  برعکس آنجا که برنامه   . ها افزایش داده اند     خود را بر روي دانشگاه    

هـا را داشـت،    کشور انگلیس که خود یکی از آزادترین نظـام   ”براي مثال،   ). 10همان  (اند    قدرت و نفوذ خود را کاهش داده      

  ).25همان (اینک در جهان توسعه یافته، کنونی به نظامی شدیداً تحت هدایت و نظارت دولت تبدیل شده است 

دهـد کـه از نظـر     بندي کلی در بررسی خود از کشورهاي مختلف جهان نشان مـی           جهانی یونسکو در جمع   گزارش  

  .خودگردانی، در دو دهه اخیر چهار دسته مؤسسات آموزش عالی شکل گرفته است

  آمریکا، انگلستان، کانادا، هلند، استرالیا و نیوزیلند: پذیر مؤسسات خودگردان و مسؤولیت. 1

سوئد، نروژ، و فنالند: نتقال به نظام خودگردانیمؤسسات در مرحله ا. 2

بلغارسـتان، اکـراي، لهـستان، رومـانی،        (کشورهاي اروپاي شرقی    : مؤسسات خودگردان مواجه با مشکل    . 3

).مکزیک، شیلی(، کشورهاي آمریکاي مرکزي و جنوب )مجارستان، جمهوري چک و اسلواکی

هند، چین،  (؛ آسیاي   )فرانسه، بلژیک و آلمان   (یربی  اروپاي غ : ریزي و کنترل متمرکز     مؤسسات تابع برنامه  . 4

؛ )غنـا، اوگانـدا، تانزانیـا، کنیـا، بوتـسوانا و موزامبیـک      (؛ آفریقـاي میانـه      )کنگ، فیلیپـین    پاکستان، هنگ 

این کشورها و مؤسسات و نظام آموزشی آنها اگر چـه داراي نظـام آمـوزش عـالی بـا                    . کشورهاي عربی 

بـراي مثـال   . هـاي اساسـی دارنـد     از جهات مختلف بـا یکـدیگر تفـاوت      ریزي متمرکز هستند، اما     برنامه

. دیوانساالري سنتی و کنتـرل شـدید دولـت   “: خصوصیات آموزش عالی کشورهاي عربی عبارت است از       

مدیریت ضعیف در سطوح باال و فقدان متخصصین فرهنگی و اداري و البته در بسیاري از این کـشورها                   

اما کـشورهاي اروپـاي     ). 55: سانیا(“ اد تغییر عالقه و توجه نشان داده است       اخیراً دولت به نواوري و ایج     

بعضی از ایـن کـشورها      ”: غربی این مشکالت را ندارند و خصوصیات اصلی این کشورها عبارت است از            

اند؛ هر چند در فرانـسه پیـشرفت چنـدانی در زمینـه خودمختـاري صـورت                   تمایل به ادغام را نشان داده     

انـد   گذاري کـرده  هاي آلمان و فرانسه در زمینه ایجاد و توسعه نظام اطالعاتی سرمایه  ولتد. نگرفته است 

).47همان (ها ایجاد نکرده است  ولی این عمل تغییر در امور مدیریتی دانشگاه

ـا اقـدام کـرده    همچنین برخی از کشورهاي آسیایی نسبت به تمرکززدایی از سیستم و خـودگردانی دانـشگاه        ـا بـا    ه  انـد ام

را ) در هندوسـتان ( رسـماً عـدم تمرکـز    1986سیاست جدید آمـوزش در      . هندوستانن مثال بارز آن است    ”. اند  شکست مواجه شده  

در هندوستان نیز مثل آمریکاي التین، اعـضاي    . نمود ولی ساختارهایی که چنین تغییري را تکامل بخشد وجود نداشت            توصیه می 

هـاي سیاسـی و اقتـصادي و سـایر مـسائل              اتحادیـه . اي به امور مدیریتی دانشگاه ندارند       هکار دوم دارند و عالق      هیأت علمی اکثراً  

ـاره آمـوزش عـالی کـشورهاي در      ). 48همان  (“ دهد  عالقه آنها را بهر طرف سوق می       گزارش یونسکو در تحلیل نهایی خـود درب

اصـلی دانـشگاههاي کـشورهاي در حـال         مـشکل   ”: کنـد   حال توسعه، مشکل آنها براي اصالح ساختار سیستم اینگونه بیان می          

  ).56همان (“ توسعه فقدان منابع مالی و کمبود کارکنانی است که توانایی قبول مسئولیت مدیریتی را داشته باشند

دهی  هاي آموزش عالی و سیاست علم خود را بر پایه شکل کشورهاي اروپایی سیاست    هاي مذکور،   عالوه بر سیاست  

مجموعه این تحوالت در اروپا و بریتانیا بیش از هر چیز ابتدا            . خود قرار دادند  “ سازي دانش   ريتجا”و  “ نظام ملی نوآوري  ”
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 به منظـور  1960 در 2اُیسد.  تجلی یافت(OECD) 1»هاي اقتصادي و توسعه  سازمان همکاري «ها و تصمیمات      در برنامه 

که بعـد از جنـگ دوم جهـانی بـراي            3»طرح مارشال «هاي    و تحت پوشش کمک   » هاي اقتصادي اروپا    توسعه همکاري «

ریـزي بـراي      هـاي مهـم اُایـسد مطالعـات سیاسـت پژوهـی و برنامـه                یکی از بخش  . بازسازي اروپا ارائه شد شکل گرفت     

 2000هاي سـازمان از سـال    این بخش فعالیت. سیاستگذاري در حیطه نظام مل نوآوري در کشورهاي عضو سازمان است       

  و توسـعه نـوآوري    » اقتصاد دانش محور  «رد اصلی سازمان در زمینه توسعه تحقق        گسترش چشمگیري یافته است و رویک     

  :هدف سازمان اینگونه توضیح داده شده است» علم، فناوري و صنعت«در بخش . است

» مـدیریت علـم، فنـاوري و صـنعت        «واحد  . نوآوري علمی و فناوري نوین در حال دگرگون چهره صنعت هستند          «

(DSTI)     آي بـر   تـی  اس دي. ضاي سازمان را در فرایند سازگار کردن با اقتصاد دانش محور کمک کند      در صدد است تا اع

هـاي الزم بـراي حمایـت از     هـا و بررسـی   ورزد و تحلیـل  المللی تأکید مـی     هاي ارتباطی و اطالعاتی بین      اهمیت زیرساخت 

آي تحقیقـات     تـی   اس  دي. سـازد   یهاي دولت در زمینه موضوعات در حال ظهور علمی، فناوري و صنعتی فراهم م               سیاست

هـاي صـنعتی و    دهد، و شـرایط الزم بـراي  اجـراي سیاسـت     هاي نوآوري انجام می مفصل در زمینه بررسی تطبیقی نظام     

هـاي عـضو      کنـد و در اختیـار دولـت         هاي خرد و متوسط را مطالعه مـی         هاي گوناگون در مقیاس     خاص براي ارتقاء فعالیت   

 یـا   4فنـاوري زیـستی   . تر اعطـا شـوند      هاي صنعتی به نحو شفاف      کند تا یارانه    حال تالش می  درعین  . دهد  سازمان قرار می  

بیوتکنولوژي و به خصوص کاربردهاي آن در بهداشت و توسعه پایدار از جمله مباحث و دستور کارهاي مهم این سـازمان                     

سازي، صنعت استیل و توریسم مطالعه        ها قدیم و جدید مانند صنایع کشتی        ي  همچنین سازمان در هر دو زمینه فناور      . است

  .»کند تا حقوق فکري و مادي مربوط به فناوري زیستی را تضمین و تأمین کند می

از دیدگاه اعـضا  » محور اقتصاد دانش« منتشر کرد تعریف و مفاهیم مرتبط با 1996اُایسد در گزارش تحلیلی که در      

  :شود  تعاریف زیر آغاز میگزارش با عبارات و. سازمان به نحو مشروح ارائه کرد

دانـش امـروزه بـه منزلـه موتـور محـرك            . اقتصاد کشورهاي عضو اُایسد قویاً مبتنی بر دانش و اطالعات اسـت           «

این امر منجر به تمرکز بر نقش علم، اطالعـات و فنـاوري در نحـوه عمـل       . وري و رشد اقتصادي پذیرفته شده است        بهره

 مأخود از به رسمتی شناخته شدن کامـل ایـن نقـش و جایگـاه دانـش،                  5» محور اقتصاد دانش «اصطالح  . شود  اقتصاد می 

  ».اطالعات و فناوري در اقتصاد کشورهاي عضو اُایسد است

 سازوکار و دینامیسم اقتـصاد دانـش محـور و ارتبـاطش بـا مـدلهاي            تحلیل هاي اُایسد مستقیماً بر شناخت و فهم       

 کـه  7»جامعـه اطالعـاتی  «گیري  با توجه به شکل. عطوف و متمرکز است م6»نظریه رشد نوین«اقتصاد سنتی مانند بحث  

اقتصاد یـادگیري   «هاي دیجیتال است،      ناشی از رشد و انباشت روزافزون دانش و انتقال سریع و جهانی آن از طریق رسانه               
                                                          

1. Organization for Economic Co – operation and Development 

در تدوین این بخش .  کند ها و محصوالت انتشاراتی آن را معرفی و عرضه می سد داراي وب سایت جامعی است که کلیه فعالیتسازمان اُی. 2

  document/org.oecd.www://http/18/0،2340,.هاي وب سایت آن که در زیر آمده استفاده شده است مقاله از داده

3. Marshal Plan 

4. Biotechnology 

5. Knowledge-based economy 

6. New Growht Theory 

7. Information society 
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هـا و     ي مهـارت  کارگردان و تمام نیروهـاي کـار نیازمنـد فراگیـر          » اقتصاد یادگیري محور  «در  .  ظهور کرده است   1»محور

هـا و    آمـوزش 2»العمـر   یـادگیري مـادام   «اي هستند که الجرم بادي دائمـاً در فراینـد             هاي متنوع، پیچیده و گسترده      دانش

به اعتقاد اُایسد   . پردازد  محور می     در اقتصاد دانش    3»نظام ملی نوآوري  «آُایسد آنگاه به اهمیت     . اطالعات آنها به روز شوند    

  ).1382فاضلی (است » هاي ملی نوآوري نظام« و 4»هاي دانش شبکه«ي مسلتزم شناخت فهم درست دانش و فناور

  صنعت آموزش و پرورش، صنعت آموزش عالی. 3ـ2ـ5

صـنعت ـ   «یا به تعبیر دیگر به » صنعت آموزش عالی«در یک مطالعه، تحول آموزش عالی و تبدیل آن به صورت 

لیل شده است که باید به عنـوان یکـی از محیطهـاي مـؤثر در صـنعتِ              مؤلفه به شرح زیر توصیف و تح       8با  » بازار دانش 

هـا، سـازمان، مـدیریت، منـابع،      هاي مختلف آن مثل اهداف، استراتژیها، سیاستها، برنامه       آموزش و پرورش به لحاظ مؤلفه     

  ):1383فراستخواه، . (آموزان، معلّمان و فرایندهاي آن مورد بررسی قرار بگیرد تکنولوژي، دانش

  یی شدنکاال. 1

تجاري شدن. 2

شرکتی شدن. 3

رقابتی شدن. 4

اي شدن توده. 5

استاندارد شدن. 6

جهانی شدن. 7

  مجازي شدن. 8

شـود    است و سبب ایجاد کاالها و خدمات می       » فضل«است دانش نه تنها یک      » 5کاالیی شدن «ها،    یکی از مؤلفه  

. شـود   کاال و خدمت نیز محسوب میدانش صرفاً جریانی از معنا نیست بلکه نوعی      . بلکه ارزش کاالیی نیز پیدا کرده است      

بدین ترتیب دانش دیگر صرفاً بـا   . اند   را شکل داده   7اند و بازار دانش     ، موضوع و محل عرضه و تقاضا شده       6کاالهاي دانش 

گیرد بلکه با منطق بازار و مالکهاي بازارسنجی و بازاریابی نیز، به محک         مالکهاي معرف شناختی، مورد سنجش قرا رنمی      

اي آن  هاي تولیـدي و مـصرفی و مبادلـه    ها و ارزش هاي معناشناختی، ابعاد و نشانه یعنی در کنار ابعاد و نشانه . ودش  زده می 

کاالیی شدن دانش، همچنین این ویژگی را نیز با خود دربر دارد که نقش مصرف کننـده در                  . گیرد  نیز مورد تأکید قرار می    

                                                          

1. Learning economy 

2. Life – long learning 

3. Innovation national systems 

4. Knowledge network

5. Commditization 

6. Knowledge Goods 

7. Knowledge Market 
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روز بـه   ) مبتنی بر ریاضت پیشگی دنیوي به قصد انباشت تولیـد          (1دي مدرن شود زیرا جامعۀ تولی     آن، روز به روز بیشتر می     

بـا  ...) مانند دانشجو، خانوار، بنگاه، دولت و     (کنندة نهایی     مصرف. کند   حرکت می  2روز به سمت جامعۀ مصرفی مابعد مدرن      

عـادات مـصرفیِ   . دهـد  رمـان مـی  اي، به تولید و تبدیل و انتقال دانش، تا حـدودي ف     تقاضاها و عالمتهاي بازاري و مبادله     

گـذاري و    هاي دانش و فناوري و سـرمایه        هاي کاالیی دانش و در نتیجه در ترجیح پروژه          موجود در جامعه، در تعیین ارزش     

   (Gibbs, 2001)گذارند  اختصاص منابع براي آنها تأثیر می

اگـر قـبالً از دانـش، بیـشتر         . ست ا 3مؤلفۀ دیگر صنعت دانش که با کاالیی شدن، ارتباط کامل دارد، تجاري شدن            

زیرا دانش دیگر، صـرفاً ارزش فرااقتـصادي نـدارد    . رود که حل مسأله نیز بکند رفت، اکنون انتظار می  انتظار تولید معما می   

   (Blumestyk, 2000). بلکه ارزش خاص اقتصادي نیز پیدا کرده است

رود کـه   اجتماعی به کار رود بلکه از آن انتظـار مـی          انداز تجاري شدن قرار نیست که دانش تنها براي نقد             در چشم 

نیـست  » اکتـشاف «فقط  . نیز هست » نفع«نیست،  » فهم«بدین ترتیب مرکز ثقل دانش فقط       . نوآوري بازاري داشته باشد   

به عبـارت دیگـر، دانـش بـا مطلوبیـت           . شود  هم تأکید می  » سود«نیست بلکه بر    » صدق«نیز هست، تنها    » انتفاع«بلکه  

ـایی آن بـسنده      ارزش افزودة اقتصادي نیز به محک زده می       و تولید ثروت و     اقتصادي   شود، و تنها به تولید حقیقـت و ارزش معن

ـار علمـی              قرار بر این دانسته می      در گذشته، عمدتاً  . شود  نمی ـان را بـه ک شد که نیاز به انسجام و رضایت ذهنی در دانـشمندان، آن

ـابع براسـاس           ماننـد ترجیحـات سـرمایه     ) 1379مالینوفـسکی،   (ي  انگیزد ولی اکنون، نیازهاي ابـزار       برمی گـذاري و اختـصاص من

ماننـد  (در گذشـته، مخاطبـان علـم    . علمی، در کار علمی، مدخلیت کامـل پیـدا کـرده اسـت    هاي عینی ناشی از کار       منفعت

شدند اما    تلقی می ...) وري و   با نیازهاي کلی انسانی براي فهم و کنجکا       (» مخاطبانی نیازمند «بیشتر به عنوان    ) دانشجویان

شـوند کـه تقاضـاهاي متحـول و متنـوع برخاسـته از         نیز دیده می  » نقش مشتري «و در   » مخاطبانی متقاضی «امروز آنها   

  (Gibbs, 2001). شرایط اقتصادي زندگی و تحوالت محیط و تکنولوژي و بازار، دارند

در دانـشگاهها   » 4شـرکتی شـدن   « فرایندهاي معطوف به     سومین مؤلفۀ صنعت دانش که با دو مؤلفۀ قبلی، مرتبط است،          

هـاي عمـدة آن؛    شـد کـه از جملـه نقـش     تلقی مـی » 5نهاد« دانشگاه، سابقاً به عنوان یک (Etzkowitz, 2001, 2003). است

ـ      آموزش، نگهداري دانش و نقش ملی انتقال میراث فرهنگی بود اما اکنون، گرایش             شگاه هاي آشکار و پنهانی وجـود دارد کـه دان

هـاي   وري، نوآوري فکر بکند و دغدغه  دیده شود که باید برحسب مقتضیات بازار، به طور مداوم به بهره          6مثل یک بنگاه و شرکت    

ـاددهی           . فراملی بنگاهی در اقتصاد جهانی، داشته باشد        یـادگیري در  –اساساً الگوي آموزش یک طرف، جاي خود را بـه فراینـد ی

زدایـی   دهـد و در آن، از اسـتاد، اسـطوره    منظور بقا در بازار و برآمدن از عهدة شرایط رقـابتی مـی            جهت توسعۀ مهارتهاي الزم به      

ـاهی، مواجـه هـستند      شود و دانشجو و استاد به صورت توأمان، با ریسک           می . ها و مخاطرات این شرایط رقـابتی و مقتـضیات بنگ

                                                          

1. Modern and Productive Society

2. Post – Modern and Consumer Society 

3. Commercialization 

4.Corporatization 

5. Institute 

6. Enterprise and Firm 
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دهـد، زیـرا در کنـار تعهـدات مـشترك بـه               مـی » 2علمـی شبه اجتماعی   «، جاي خود را به نوعی       »1اجتماع علمی «بدین ترتیب   

داري و رفتار شرکتی نیز به فرهنـگ   مقتضیات بنگاه...) گرایی و  طرفی، عام   مانند بی (هنجارهاي ناب علمی و روالهاي و قواعد آن         

دة پیشین، دسـتخوش  ظاهر شده است و الگوهاي جاافتا» پژوهشگر پیمانکار«کار علمی و اجتماع علمی، نفوذ کرده است و پدیدة         

. دهـد   خود را نشان مـی    ) وضعیت آنومیک (هنجاري و ضعف هنجاري       هاي بی   تحول شده به طوري که گاهی به صورت وضعیت        

ـا                 ـاهی شـدن گروههـاي پژوهـشی، بـرون گراتـر شـدن آنهـا در مقایـسه ب یکی از آثار شـرکتی شـدن دانـشگاهها و شـبه بنگ

نفعان بیرونی مـرتبط      اي از ذي    جتماع علمی به هم خورده است و با شبکۀ گسترده         مرزهاي ا . هاي آکادمیک قبلی است     درونگرایی

  .گرایی نیز درگیر است شده است و نه تنها با معناگرایی، که با محصول

شد، اکنـون     اي از دانش و گواهی دانشگاهی و شایستگی آکادمیک تأکید می            همچنین اگر در گذشته، بر احراز رتبه      

سرانجام از مسائل مرتبط با شرکتی شـدن، ایـن اسـت کـه         . شد  گرایی توجه می    گرایی و مهارت    یجهبه اثربخشی دانش، نت   

 واحدهاي  (R&D) در تولید دانش، به سرآمده است و بنگاههاي رقیب در زمینۀ تحقیق و توسعه،                3عصر انحصار دانشگاه  

انـد و جریـان دانـش، بـه           بدیلِ دانش فعال شـده    هاي مرتبط با باز تولید و ت        هاي مشاوره و فعالیت     فناوري و نوآوري، بنگاه   

  .گیري است اي در حال شکل هاي پیچیده صورت خطی و یک طرفه از دانشگاه به بنگاه نیست و تعامل

 رقابت تنها بـه صـورت شـرایط رقـابتی     (Gibbs, 2001)هاي صنعت دانش است  از دیگر مؤلفه» 4رقابتی شدن«

هاي ظریفی از الگوهـاي فکـري و     بلکه به صورت  . دهد  دیم، خود را نشان نمی    آشکاري که در سطور پیش به آن اشاره کر        

تواند به صـورت یـک رقیـب تلقـی بـشود کـه طـرف         می» دیگري«هر . رفتاري، و روابط افقی سیال در حال شیوع است   

 رقابـت گروههـا،      دانشگاه با بنگاه، بـا دسـتگاههاي دولتـی،          رقابت میان دانشگاهها با هم،    . است» من«بازهاي متقابل با    

رقابت کنشگرانِ فرديِ اجتماعی علمی با هم، به شکل جدي در حال گسترش است، به طوري که شیوة عملکرد فردي و                     

هـاي ناپایـدار      هاي پایدار، جاي خود را بـه عـضویت          شود و عضویت    نامعین، جایگزین شیوة عملکرد اجتماعی و متعین می       

عی علمی نیست بلکه قراردادها و بازیهایی نیز با بنگاهها و دولت و نیروهـاي            یک هیأت علمی، صرفاً عضو اجتما     . دهد  می

 نیز 7زدایی در حال شیوع است، فرایند ایدئولوژي» 6پراکندگی«شود و نوعی       می 5زدایی  از دانش و دانشگاه، مرکز    . بازار دارد 

ه محاق رفتن و محو شدن است و تصاویر و شود معناي ثابت و پایدار به طور مداوم در حال ب در همین راستا قابل فهم می     

  .یابند  متنوع و متحول و نسبی، مرتب گسترش می8هاي انگاره

گرایـی در     و براساس آن، فرهنگ نخبـه (Scott, 1995)هاي صنعت دانش است   از دیگر مؤلفه9»اي شدن توده«

نه، به نفع تمـایالت روزمـرة کـسب         تمایالت برجستۀ روشنفکرا  . کند  حرکت می » گرایی  متوسط«دانش، به سمت فرهنگ     

                                                          

1. Scientific Community6

2. Quasi – Scientific Community 

3. Monopoly of University

4. Competitization 

5. Decentralization 

6. Fragmentation 

7. De - ideoligization 

8. Images 

9. Massification
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دانشگاه دیگر برج عاج نیست بلکه باید با نیروهاي بـازار و متقاضـیان و طرفهـاي    . رود وکار، به حاشیۀ فرهنگ علمی، می    

دانشمندان یا دانشجویانی خاص، که بدون توجه به شرایط بازار در سطح برتري از حیرت               . بازي، تامل نزدیک داشته باشد    

, اي ندارند و محل توجه نیستند و به جاي آنها اند، چندان ارزش مبادله ور شده تتبع علمی در عالم درون، غوطه   و اکتشاف و    

اي و با توجه به شرایط بازار و تقاضـاها، هـر چنـد بـا میـان                 برند که به صورت حرفه      انبوهی دانشگران، کار را از پیش می      

دهند، به تقاضـاي جـاري        کنند، مهارتی نشان می     اي عاجل را حل می      هدهند، مسأل   هاي اثربخشی انجام می     مایگی، فعالیت 

گویند و اینان هستند که محل توجـه دسـتگاهها و بنگاههـا و حتـی مـدیران دانـشگاهی و بلکـه مـورد توجـه                             پاسخ می 

  .گیرند اي از اجتماع علمی، قرار می هاي درخور مالحظه بخش

هـاي نظـري و شـناختی و     معمـوالً، بـیش از اینکـه بـه نکتـه     ) ...مقاله، تحقیـق، کتـاب و   (در یک گزارش علمی   

اي، حل مسأله و فناوري و قابلیت تبدیل به محصول و ایجاد یک  ژرفکاویهاي فکري توجه بشود، به ابعاد کاربردي، توسعه 

و بـازاري   هاي اقتـصادسنجی      الشعاع اثربخشی   شود و چه بسا، اصالتهاي معرفت شناختی آنها تحت          ارزش افزوده، توجه می   

اي اقتـصادي، سـنجیده    هاي مبادلـه  هاي استعالیی علمی، براساس ارزش   گیرد به عبارت دیگر، آنها بیش از ارزش         قرار می 

روند، شانسی بیشتر از برجستگان متفکر و عمیقِ     هاي ماهري که با منطق بازار، پیش می         در این عرصه، میانمایه   . شوند  می

  .اند هوي بازار، در کنج کتابخانه و خلوت تحقیق، به تأمل و حیرت علمی فرو رفتهتوجه به هیا اهل نظر دارند که بی

معیارهاي کیفیت و مطلوبیت در دانـش،       . شود  هاي صنعت دانش محسوب می       نیز از سایر مؤلفه    1»استاندارد شدن «

بـر اسـاس روایـی    اگر قبالً مالکهاي پیشین معرفت شناختی محل توجه بود و یک تحقیـق علمـی،       . در حال تحول است   

. گیـرد   کنندگان نیز، مورد تأکیـد قـرار مـی          شد، اکنون مالکهاي پسینِ مورد انتظار متقاضیان و مصرف          علمی، سنجیده می  

آموختگـان دانـشگاهی و تحقیقـات آنهـا، در عمـل بـه درد                 بنگاهها و دستگاههاي دولتی، به طور مداوم از اینکـه دانـش           

کنند، حتـی علـم جهـانی، جـاي      دهد گله می  خورد و نتیجۀ عینی به دست نمی        ها نمی فعالیتهاي آنها و تقاضهاي بالفعل آن     

  (Gibbs, 2001). دهد هاي خاص می خود را به علم برحسب تقاضاها و مصرف

بـراي ارزیـابی   . رود مالکهاي جهان شمول مرتونی به نفع مالکهاي پارادایمی و اقتضایی کوهنی، بـه حاشـیه مـی             

شود که انتظارات بنگاهها و نیروهاي بازار را نیـز بـرآورده بکنـد، منطـق مـصرف و                 هایی تأکید می  دانشگاهها بر استاندارد  

 فایده و مقتـضیات و ترجیحـات عقالنـی          –گونه که منطق هزینه       کند، همان   کاربرد، در استاندارسازي براي علم، نفوذ می      

  مبادلـۀ . کنـد  بخـش دانـش، مـدخلیت پیـدا مـی     هـاي پژوهـشی    زدن برنامه گذار و به کارگیري منابع در به محک        سرمایه

 نیست بلکه جنبـۀ داد و سـتدِ         2»تأیید و شناسایی  « در حد اهداي مقاله به اجتماعی علمی و گرفتن            کنشگران دانش صرفاً  

 قرار بگیرد که تـوجیهی اقتـصادي بـراي    3»وثوق و اطمینان«یک کار علمی باید، آن اندازه محل    . کند  بازاري نیز پیدا می   

بدین ترتیب، این که یک پژوهشگر بتواند نتیجۀ کار خود را به دستگاههاي             . گذاري بر اساس آن وجود داشته باشد        ایهسرم

گیرد و به     دولتی و بنگاهها عرضه بکند تا از این طریق امکان دسترسی بیشتري به منابع فراهم بیاید، روز به روز قوت می                    

همچنین استانداردهاي علم، روز بـه روز بـه سـمت    . شوند ضیات بازاري میطور کلی، استانداردهاي علمی، معطوف به مقت      

                                                          

1. Standardization 

2. Approval and Recognition 

3. Credibility
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یابند بدین معنا که آن پژوهش علمی، بیشترین ارزش را دارد که از طریق آن، بیـشترین                    گرایش می  1»کارآفرینی علمی «

ـ                   ک فراینـد نـو و      خالقیت براي استفاده از اطالعات موجود دانش بشري به منظور یک تولید تازه، یک محصول جدیـد، ی

  )1383منصوري، (گیرد  قابل استفاده در شرایط رقابتی صورت می

هاي صنعت دانش در اقتصاد دنیاي کنونی اسـت، از حـوزة               یکی دیگر از مؤلفه    2المللی شدن   و بین » جهانی شدن «

اقتـصاد دانـش بـا    . نـد کن شود، بازارهاي جهانی به هم اتصال پیـدا مـی   هاي اقتصادي، به طور مداوم، مرززدایی می  فعالیت

هاي مربوط بـه هـر زمینـۀ ملـی خـاص نیـز در        هاي محلی و تناسب ویژگی. یابد سیالیت بیشتري در این جهت تحول می 

هاي جهانی، سازگاري فعالی داشته باشد، زیرا ابعاد تولید و  کنند و باید با این مقیاس    مقیاس جهانی تحول و توسعه پیدا می      

  (Haywork, 2000)گیرند   در سطح جهانی، شکل می3نش، با بیشترین جابجاییانتقال و تبدیل و مصرف دا

، بـه   5 و ظهـور جریـان واقعیـت مجـازي         4»مجـازي شـدن   «و  » فناوري اطالعـات و ارتباطـات     «در همین راستا،    

راسـاس  اگر در گذشـته، تحقیقـات ب      ) 1380کاستلز،  . (فرایندهاي صنعت دانش، ابعاد پیچیده و متنوع و نامعینی داده است          

شـدند امـروزه،      آمدند که در مقیاس محدودي، مبادله می        هایی درمی   گرفتند و به صورت بسته      اطالعات محدود صورت می   

ها و فناوریهایی در ابعاد کمـی و کیفـی    شوند، موضوع خالقیت    اي تغذیه می    تحقیقات از اطالعات نامحدود و بر خط شبکه       

گیرند، این اوضاع سبب شـده اسـت کـه        و محل مبادله و پایش قرار می       گسترده و وسیع هستند، لحظه به لحظه، موضوع       

الگوهاي سنتی تعامالت چهره به چهرة صرفاً فیزیکی در اجتماع علمی و نیز اندازه و ابعاد متعارف مبادالت علمی، متحول          

ري مجـازي در مقیـاس   و جریان خطی دانش از یک دانشگاه به یک بنگاه نیز جاي خود را به بـازا      ) 1380اسلوین،  (بشود  

هاي  طور که انتقال دانش در کالسهاي فیزیکی محدود و با شیوه همان. هاي متعدد بدهد فراملی با رقابتهاي شدید و گزینه  

هـاي مرسـوم، در مقیـاس         هاي دانشگاهی و محدودیت     گیرد و فرایند یادگیري، بیرون از محدودة تقویم         سنتی صورت نمی  

   (Bates, 1999, Reddy and Manjulika, 2002). یابد شبکه توسعه می

بـه  . کنـد  اي را با خود حمل می  اطالعاتی، فرهنگ ویژه   بازار دانش تحت تأثیر صنعت اطالعات و جامعۀ        –صنعتی  

ها و الگوهـاي   یابند بلکه کیفیت نگرش ها، سرعتها و مقادیر نیست که تغییر می   عبارت دیگر، این صرفاً اشیا، ابزارها، حجم      

شـوند و بـدون ایـن تحـول           روحیات و خلقیات و رویکردهاي اندیشگی و فرهنگی نیز پا به پاي آنها متحول مـی               ذهنی و   

  .تواند تکوین و دوام و توسعه پیدا بکند نمادین فرهنگی، آن تحول اقتصادي و اطالعاتی نمی

. حـث کـرده اسـت   اي ب شـبکه   در جامعـۀ Virtual Reality«6«مانوئل کاستلز از خرده فرهنگ واقعیت مجازي 

، در ICTالجملـه خـالق    ها و معانی متحول در ذهن و روحیات تولیدکننـدگان، کـاربران و فـاعالن فـی               از انگاره » باري«

کنند و نگرش آنهـا    زمانی متحول تصور می–عامالن، خود را در فضا      . ها عوض شده است     پارادایم. جریان و سیالن است   

                                                          

1. Scientific Entrepreneurship 

2. Globalization and Intenationalization 

3. Mobility 

4. Virtualization 

5. Vir-real 

 و همکنشی (acting)، عمل (being) بودن (Presnce) مبتنی بر الگوي ذهنی نوینی از حضور (Vir-real)واقعیت مجازي . 6

(interacting) اي است   شبکه– در محیط الکترونیکی(Biocca, 1995)  



  ...دهاي آموزش و پرورش کشوربررسی فرصتها و تهدی

  آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

34

گیـري، ایـدئولوژي و    هیمی همچون سادگی، پیچیدگی، تنوع، انعطاف، پویایی، تـصمیم   به خود، به اشیاء و درك آنها از مفا        

  )1380کاستلز، . (یابد سرانجام عادات زیست شدة آنها، تغییر می

بلکه حاوي ماهیـت فرهنگـی و الگوهـاي تعـاملی و            . از نظر جان تامپسون، اینترنت، چیزي فراتر از حد ابزار است          

کند که صنعت اطالعات، مبتنی       اِسلوین، این بحث را دنبال می     ) 1378تامپسون،  (بوده است   ارتباطی و نمادین خاص خود      

بر تغییر در ساختار فضایی ـ معنایی و مبتنی بر الگوي متحـولی از تجربـۀ روزمـره و در یـک کـالم اسـتوار بـر معـانی و          

 اسـاس بحثهـاي صـورت گرفتـه در     بر)1380اسلوین، . (نمادهاي فرهنگی متفاوتی از صنعت دودکشی و موج دومی است     

  .امده است»9« شماره جدولفرصتها وتهدیدهاي ناشی از این تحوالت  در 3-2-5فصل 

 غربی به هـم خـورد ولـی          با انقالب اسالمی سرمشق و برنامه قبلی توسعه دانشگاه به سبک سکوالر و با الگوي مدرنیته               

 بـه  59ت ایدئولوژیک ـ سیاسی سختی دانشگاه را فراگرفت و در سال  در نتیجه مجادال. سرمشق و برنامه جایگزین به هم نرسید

در پـی   .  سال منتهی شـد    2حرکت انجمنهاي اسالمی وفادار به نظام و رهبري، و به انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه به مدت                  

یزي آموزشـی و درسـی دانـشگاه بـه     ر آن، نهادهاي انقالبی و مذهبی و انجمنهاي اسالمی در دانشگاه استقرار یافتند و امر برنامه            

منتقـل شـد و تحـصیل و تـدریس و مـدیریت             ) ستاد انقالب فرهنگی و سـپس شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی             (بیرون از آن    

دانشگاهی، تحت کنترل و گزینش سیاسی ـ ایدئولوژیک قرار گرفت و این در حالی بود که در آموزش عالی به جاي الگوي نیمـه   

 منحـل و از   23/12/57به ویژه که هیأتهاي امنا نیز در تاریخ         . قبلی، رسماً الگوي متمرکز حکومتی مقرر شد      متمرکز و غیرمتمرکز    

ـتقالل مـالی، اداري و      . گري و حاکمیت قرار گرفته بود       ، اعتبارات دانشگاهی از قالب حمایتی درآمده و در قالب تصدي          58سال   اس

 دانشگاه که توسط دکتر ناصر کاتوزیان و همکارانش در بعد از انقـالب تهیـه و      طرح استقالل . تشکیالتی دانشگاه از بین رفته بود     

افـت شـدید در ظرفیتهـاي       : اولین آثار این تغییرات عبارت بـود از       . ارائه شده بود در ستاد انقالب فرهنگی مورد توجه قرار نگرفت          

ـ                ـادر آموزشـی از           سازمانی آموزش عالی، انحالل کامل بخش غیردولتی، حذف و خـروج بخـشی از جمعی ت دانـشجویی و نیـز ک

هاي تدارك دیده شدة قبلی، برهم خوردن روشـهاي           سیستم دانشگاه، افت پذیش، اختالل در روند رشد تعداد دانشجویان و برنامه           

ـادر آموزشـی، افـزایش ضـریب مهـاجرت                      تعدیل قبل از انقالب براي تجمع      زدایی آموزش عالی از مرکز سیاسی کـشور، افـت ک

  . به بیرون مرزها و کاهش شدید اعتبارات تخصیص یافته براي علم در کشوردانشجویی 

  فرصتها یا تهدیدهاي ناشی از ظهور صنعت آموزش عالی» 9«جدول شماره 

آموزش و پرورشنظام علمی و آموزش عالی

کاالیی شدن
 و هاي عمومی هاي درسی در دوره هاي سنتی و برنامه افت شدید اثربخشی بسیاري از آموزش

متوسطه

  گرایی آنان رواج معیارهاي مصرفی در میان محصالن و مدرك  کاالیی شدن

  گرایی و اصالت سود بر فلسفۀ آموزش و پرورش نفوذ عمل  تجاري شدن

  ریزي آموزشی و درسی آموزش و پرورش و مدیریت آن فشار الزامات تقاضاگرایی در برنامه  تجاري شدن

  شرکتی شدن
سازي آنان براي  اي سنتی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان که از آمادهاعتبار شدن الگوه بی

  .موفقیت در محیط متحول عاجز است
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  شرکتی شدن
هاي آموزش و پرورش و اهمیت  زیر سؤال رفتن روشهاي سنتی و متمرکز پذیرش دانشجو از میان خروجی

  یافتن مهارتهاي مورد تقاضاي دانشگاهها

  رقابتی شدن

التحصیالن آموزش و پرورش براي پیشرفت و شکوفایی در شرایط  مال عدم توانایی فارغافزایش احت

آموزان براي  سازي دانش مثالً در آماده(رقابتی به دلیل ضعف الگوهاي آموزشی و پرورشی آنها 

  ...)کارآفرینی و 

  رشهاي تیزهوشان در آموزش و پرو مساعدتر شدن شرایط براي توجه به برنامه  رقابتی شدن

  ...)مانند حافظه محوري و (هاي سنتی ارزیابی و امتحان در آموزش و پرور  اعتبار شدن روش بی  استاندارد شدن

  هاي درسی به دلیل عدم توجه به ابعاد جهانی شدن افت کارایی بسیاري از برنامه  المللی شدن جهانی شدن و بین

  مجازي شدن

آموزان به صورت روزمره با آنها  ی از دانششکاف میان محیطهاي مجازي که بخش قابل توجه

هاي سنتی آموزش و پرورش در  با الگوها و برنامه...) اینترنت، وبالگها، سایتها و (سروکار دارند 

  ...)هاي هنجاري و  منجر به تعارض( مدارس

  ـ مصوبات مراجع سیاستگذاري  درباره  آموزش در ایران بعد از انقالب اسالمی4ـ2ـ5

 ناتمام آموزش عالی که با همۀ نقائص ساختاري و تضادهاي درونی در قبل از انقالب آغاز شده           ب توسعۀ بدین ترتی 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد بود به تعویق افتاد و اتفاقاتی در آموزش عالی و نیز دانشگاه روي داد که از جمله آنها می

ریزي و مدیریت علمی و عرفی که با افزوده شـدن مـانع دیگـر                 الگوي حاکمیت ایدئولوژیک بر الگوي برنامه       ـ غلبۀ 1

ـ غلبه الگوي متمرکز ایـدئولوژیک ـ حکـومتی بـر     2. ریزي عادي در کشـور به تعـویق افتاد یعـنی جنگ تحمیلی، امر برنامه

کیفیـت و  انتصابی و سیاسی ـ ایـدئولوژیک شـدن ریاسـت دانـشگاه و افـت       (الگوي استقالل آکادمیک در مدیریت دانشگاه 

حـداکثري و     ـ سیاست زیر و رو کردن پرهزینۀ ساخت دانـشگاهی و آمـوزش عـالی کـشور بـا الگـوي مداخلـۀ                      3) کارایی آن 

گرایی دیوانـساالر در مـدیریت آمـوزش عـالی ـ       ایدئولوژیک از باال و انحالل بخشی از مؤسسات آموزش عالی و شیوع بزرگ

ر وزارت بهداري بدون رایزنی کـافی و مـشارکت دانـشگاهیان و در نتیجـه              انشقاق آموزش پزشکی از آموزش عالی و ادغام د        

انحصار به مـردان، حـذف کارشناسـی پیوسـته و افـت             (ـ تغییرات کالن در آموزش کشاورزي       5افت کیفیت آموزش پزشکی     

در ایـن زمینـه   توانست به اخذ کارشناسی مهندسی کشاورزي نایل آید و         سال می  8به حدي که یک فرد پس از        ...) کیفیت و   

ریـزي آموزشـی و درسـی متمرکـز بـراي        ــ برنامـه   6.  کاهش یافـت   4/12شدگان رشته کشاورزي به       میانگین معدل پذیرفته  

دانشگاهها در بیرون از دانشگاهها و خارج از مجاري و قواعد آکادمیک و بدون مشارکت مؤثر گروههاي آموزشی دانـشگاهها                    

آمدهاي ناشی از اجراي این نظـر    هاي درسی و علوم انسانی و پی         اسالمی کردن برنامه   ـ ابهامات و اختالفات موجود در ایدة      7

ـ گـزینش سیاسـی ایـدئولوژي اسـتاد و دانـشجو و      9بندي بر اساس الگوي عدالت توزیعی ـ ایدئولوژیک و آثار آن   ـ سهمیه8

هاي بخش غیردولتـی کـه از یـک            تناقض ـ ابهامات و  11ـ وجود مراجع متعدد موازي و بیرونی براي دانشگاهها          10نتایج آن   

هاي معارف اسالمی مجـاز       ، تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را فقط در رشته          62سو ستاد انقالب فرهنگی در سال       

رفت و این در حـالی       گرفت و به سرعت پیش می        شکل می  61-62می دانست و از سوي دیگر، دانشگاه آزاد اسالمی از سال            

تـا  (ـ معوق ماندن آموزش از راه دور و نیمه حضوري به مدت یـک دهـه                 12 معلوم نبود    67نونی آن تا سال     بود که تکلیف قا   

  ...ـ نارضایتی دانشگاهیان از مشکالت مادي و معنوي خود و آثار آن در فرار مغزها و13) 1367سال 
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 کاسته شد، به علوم پایه و هنـر         از سهم زنان در آن    . بر اثر این اتفاقات ظرفیتها و کیفیت آموزش عالی تنزل یافت          

زدایـی از   گرایی مجدداً باب شد، نیروي انسانی متخصص و محقق افت کرد، رونـد تـدریجی تجمـع    لیسانی. لطمه وارد آمد  

آموزش عالی برهم خورد، کادر آموزشی دانشگاهها با کاهش کمی و کیفی مواجه شد و اعتبارات آموزش عالی نیز کاهش                    

  :ها عبارت بودند از وامل مؤثر بر این افت شاخصاز جمله ع. پیدا کرد

زدگی دانشگاه به تبع جامعه سیاست  

پذیري سیاسی پذیري علمی به نهاد جامعه تبدیل دانشگاه از نهادجامعه

مداخله نهادهاي انقالبی ـ سیاسی در دانشگاه

ایدئولوژي زدگی دانشگاه، علم و آموزش عالی

سازي کارشناسی و تخصصی م تصمیمگیري ایدئولوگها به جاي نظا تصمیم

برهم خوردن الگوي تجدد به صورتهاي متعارف جهانی

ریزي و مدیریت عرفی و علمی از هم گسیختگی نظام کارشناسی، استانداردهاي تخصصی و الگوي برنامه

          دیـن و مـدیریت     / دین و حکومـت   / دین و جامعه  / دین و علم  / اختالل و ابهام در نسبت میان دین و دنیا

)الگوي دین حداکثري(

کدگذاریهاي مذهبی ـ ایدئولوژیک در عرصۀ مدیریت دانشگاهی و تدریس و تحصیل

گرایی و بهبودگرایی غلبۀ آرمانگرایی بر واقع

نهادینه شدن الگوي متمرکز و عمودي

برهم خوردن استقالل آکادمیک و آزادي علمی

  یرون دانشگاه، آن هم به صورت مراجع مـوازي و ا           ریزي و مدیریت آموزش عالی به ب         انتقال مراجع برنامه

ختالف آنها با هم

نهادي شدن الگوي عدالت توزیعی و ایدئولوژیک از باال به جاي عدالت طبیعی از پایین

جنگ تحمیلی و مشکالت اقتصادي اجتماعی و مدیریتی ناشی از آن

سیاستهاي انقباضی در برخورد با مسائل آموزش عالی

لم و منزلت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهی و بودجۀ تخصیص یافته براي آنکاهش اعتبار ع

دهه دوم انقالب در حالتی آغاز شد که مشکالت و بحرانهاي ناشی از سیاستهاي دهـه اول، بخـشی از مـسؤوالن                      

ز کشور را به مقداري از تعدیل در آن سیاسـتها سـوق داد و جمهـوري دوم شـکل گرفـت کـه از نمودهـاي آن نـسبتی ا                             

-72دو برنامۀ اول و دوم پنجـساله در  (ریزي  گرایی، درك نسبی ضرورت کارشناسی و مدیریت و برنامه     گرایی و واقع    عمل

البتـه رونـد    . سازي دولـت بـود      هاي کنترل جمعیت، و گرایش به آزادسازي اقتصادي و کوچک           احیاي شیوه ) 74-78 و   68

و سـوء  ...) کـاري و   گرایـی و کـم     مثل مصرف ( در فرهنگ عمومی     تعدیلی در جمهوري دوم، بر اثر ضعفهاي رفتارشناختی       

مثل گرایش به بخش خصوصی و در عین (مدیریت و ضعفهاي ساختار اداري و به ویژه بر اثر تناقض در سیاستهاي کالن       

افـزایش  در جهتی سوق یافت که بـه        ...) گذاري، پایی بودن نرخ بهره، اعتبارات بانکی و           حال روشهاي نسنجیده در قیمت    

گرا به  داري مالی و تجاري واسطه هاي ارزي و رشد پدیدة اقتصاد رانتی و سرمایه       رویه واردات و بدهیها، و کاهش ذخیره        بی

بند در جهت تعدیل سیاستهاي       ولی به هر حال همان اندك حرکت ناقص و نیم         . داري صنعتی و مولد انجامید      جاي سرمایه 
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در برنامـه اول برسـد   % 3/7 به متوسط رشد 67در سال % -5/3اخلی از رشد منفی دهۀ اول، سبب شد که تولید ناخالص د 

امـا سـقوط قیمـت نفـت مثـل      )  قبل از انقالب به مراتب بیشتر بـود     50و در دهه    % 5/9، معادل   40این شاخص در دهه     (

ت به برنامـه اول تنـزل       کشور، لطمۀ دیگري زد و رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه دوم نسب              همیشه به اقتصاد تک پایۀ    

به رغم همه این فراز و فرودها و مشکالت، تغییرات شرایط و تعدیل سیاستهاي دهـۀ                . رسید% 4/3 به   76یافت و در سال     

  .نهاد هاي اقتصادي اجتماعی فرهنگی و سیاسی بر جاي می اي شاخص اول، روندي از بهبود نسبی در پاره

براي اولین بـار    . نیز بر بستر این روند، تحوالتی در جهت رشد آغاز کرد          هاي یاد شده آموزش عالی        در نتیجۀ زمینه  

هیأتهاي امناي دانشگاه مجدداً به رسمیت شناخته شد و مقـداري از    . در حقوق اعضاي هیأت علمی افزایش صورت گرفت       

  اده شد و ایدة خـودگردانی     اختیارات تمرکز یافته در نهادهاي بیرون دانشگاه تدریجاً و به طور آهسته به خود دانشگاهها اع               

مراکـز  ... در نقاط محروم مثـل ایـالم، هرمزگـان، کردسـتان و بوشـهر و                .  به بعد قوت گرفت    70دانشگاهها از نیمه دهه     

هاي تحصیالت تکمیلی بسط پیدا کرد، آموزشـهاي          آموزش عالی ایجاد شد، آموزشهاي نیمه حضوري گسترش یافت دوره         

اي زنده اسـت کـه بـا قابلیـت انعطـاف خاصـی،                گاه ایرانی نشان داد که هنوز مجموعه      علمی کاربردي نهادي شد و دانش     

اي از چالش مجدد براي رشد را ـ البته تـوأم بـا بـسیاري تنگناهـا و       بحرانهاي تعطیل و تعویق را پشت سر گذاشته و دوره

  )1379فراستخواه، . (ها که هنوز هم باقی است ـ آغاز کرده است کاستی

اصولی مانند تغییر ساختار مدیریت نظام آموزش عالی در کشور، تمرکـز  ) 1379-1383(امه سوم توسعه    در دورة برن  

زدایی، استقالل دانشگاهی، آزادي علمی، مشارکت بخش غیردولتی، رقابتی شدن، تقاضاگرایی، تعامل با محیط جهـانی و                 

زش عـالی در بخـشی از اسـناد دولتـی بـه رسـمیت               وري در آمو    گرایی، اثربخشی و بهره     گرایی، مشتري   المللی، کیفیت   بین

  .هاي مختلف حکومت، تعارض دیدگاه وجود داشت هر چند که میان بخش. شناخته شد

گیري انقـالب فرهنگـی تـا ایـن اواخـر اختیـارات               یکی از مراجع حکومتی که در بعد از انقالب اسالمی و با شکل            

ور به خود اختصاص داده بود، شوراي عالی انقالب فرهنگـی بـوده   متمرکز زیادي را درباره نظام علمی و آموزش عالی کش   

هر چند طی سالهاي اخیر بخشی از این اختیارات حداکثري و متمرکز به سایر دستگاهها انتقال داده شده و به طـور                   . است

یـارات  صـاحب اخت » شوراي عالیِ علوم، تحقیقـات و فنـاوري  «مشخص در زمینۀ آموزش عالی، نهاد دیگري تحت عنوان    

سیاستگذاري شده است اما هنوز هم بخشی از اختیارات نظام علمی و آموزش عالی در شوراي عالی انقالب فرهنگی ابقـا                     

توان آن را یکی از نهادهاي اختیاردار در محیط نظام علمی و آموزش عالی تلقی کرد که بر آموزش    بنابراین می . شده است 

  .و پرورش نیز سایه انداخته است

بودن آن هـم از دسـتگاه رسـمی دولـت در امـر آمـوزش و       » جدا بافته«اي عالی انقالب فرهنگی به علت     اما شور 

و هـم از سیـستمهاي نماینـدگی        ) هاي آموزش  و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی وقت            وزارت(پرورش و آموزش عالی     

از جامعه فرهنگیان و نظام اصلی و تر جدا بافته بودن  و هم از همه مهم    ) کمیسیون آموزش مجلس  (مردم در این خصوص     

، از بدنه کارشناسی کارآمد و  فنی به قدر کـافی برخـوردار              »دانشگاهها«اي آموزش عالی یعنی       آکادمیک و صنفی و حرفه    

هـاي رسـمی نماینـدگی،        به مردم و جامعه به مفهوم متعارف کلمه که از دستگاه          » پاسخگویی«گونه که عنصر        نبود همان 

رود، در شورا وجود نداشت و به همین منـوال شـورا صـفت نماینـدگی طبیعـی       جرایی کشور طبعاً انتظار می قانونگذاري و ا  

شـد شـورا    داد و سبب می این گونه عوامل دست به دست هم می. فرهنگیان و جامعه علمی و دانشگاهی ایران را فاقد بود         
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بود اما رأساً پشتوانۀ کافی اجتمـاعی، کارشناسـی و           نظام آموزش کشور قرار گرفته       ساز  در عین حال که در مقام سیاست      

خود ترکیب شورا طبعاً با متن و تفاصیل و جزئیات فنـی مـسائل آموزشـی        . صنفی الزم براي ایفاي چنان نقشی را نداشت       

و هـا   توانست قابلیت تطابق و جوابگویی به پیچیـدگی      گذاري قوي، بیگانه بود و برون داد آن به تنهایی نمی            جهت سیاست 

شد کـه     مقتضیات و نیازهاي آموزش کشور به قدر کافی برخوردار باشد و در نتیجه به مجلس مشورتی نمادینی تبدیل می                  

تصمیمات و مصوبات آن برآیند پیـشنهادها و مباحـث مـوردي و کیـف اتفـق اعـضاي آن بـه نماینـدگی از جریانـات یـا                 

ا در مجموع یک مجموعه سیاست راهبردي منسجم و پویـا را  اي که چه بسا اینه   ربط بود به گونه     هاي مختلف ذي    دستگاه

هـاي کـالن نظـام آمـوزش و پـرورش       هـا و برنامـه   ها و سیاست مشی  در زیر مصوبات شورا دربارة خط     . رسانید  به هم نمی  

  )128-125، بخش دوم، ص 1380نقل از گروه تحقیق دبیرخانۀ شوراي عالی انقالب فرهنگی، : (توصیف شده است

  با آموزش و پرورشهماهنگی 

 تصویب کرد که وزراي فرهنگ و آموزش عالی و آمـوزش و پـرورش               64شوراي عالی انقالب فرهنگی در مهرماه       

 بار جلسات مشترکی در سطح وزیر و معاونان در وزارتخانه تشکیل دهنـد و طـی آن ضـمن                    2موظف باشند حداقل ماهی     

دانشگاهی و دانشگاهی و نظام آمـوزش         هاي پیش   در مورد برنامه  هاي تربیت دبیر،      حل مسائل مشترك و هماهنگی برنامه     

  . کشور تبادل نظر نموده و تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند

  

  نظام آموزش و پرورش متوسطه

 شوراي عالی انقالب فرهنگی با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش براي ارائه طرح تغییر بنیادي نظـام             64در اسفند   

 همین منظور تشکیل شوراي تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش موافقت کرد و مقرر شد شـوراي            آموزش و پرورش و به    

، 69 تهیه و تقدیم کند در جلسات مهر تـا دي مـاه سـال    1365مزبور طرح پیشنهادي خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه     

گیـري آموزشـهاي متوسـطه در     آن سـمت  تغییر نظام آموزش و پرورش دورة متوسطه به تصویب شورا رسید که از اصول               

 و در آن پـس از سـه سـال آمـوزش متوسـطه، دوره            اي بـود     حرفـه  –جهت اشتغال مفیـد و توسـعه آموزشـهاي فنـی            

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی      التحصیالن دوره متوسطه براي ورود بـه دانـشگاه     دانشگاهی براي آماده ساختن فارغ      پیش

بایستی با همکاري و تأییـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی و          ریزي درسی آن می     مه، برنا 5تعریف شده بود و طبق ماده       

هـاي   هـاي دوره  گرفت اما مـسؤولیت اجرایـی برنامـه     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد صورت می          

ون گذرانـدن دوره  التحصیالن دوره متوسـطه بـد   ، فارغ7طبق ماده . دانشگاهی به عهده وزارت آموزش و پرورش بود       پیش

  .توانند به تحصیل در دوره کاردانی بپردازند دانشگاهی می پیش

التحصیل شدند موضوع وجود امتحان بـراي ورود          پس از اینکه اولین دوره آموزش متوسطه با طرح مصوب جدید فارغ           
                                                          
 . Poloicy Maker 

 شورا تصویب کرد که براي تقویت و توسعه رشته کاردانش در دورة متوسطه مبلغ صد میلیارد ریال در بودجه سال آینده دولت 75 در سال ،

  )3/265مجموعه مصوبات . (منظور شود) وزارت آموزش و پرورش(
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 هـزار  3رهنگ درباره حـدود    اعضاي شوراي عالی انقالب ف75به دوره پیش دانشگاهی به یک مسأله تبدیل شد در آبان ماه   

نفر پذیرفته شده در دوره پیش دانشگاهی بحث و مقرر کردند وزارت آموزش و پرورش براي آنها دوره تقویتی برگزار و بـراي                    

آمـوزان دوره   ، دانـش 76 آمـاده کنـد همچنـین مقـرر شـد کـه در سـال              76شرکت در مسابقۀ ورودي پیش دانشگاهی سال        

ها شرکت کنند و براساس امتیازات بـه دسـت آمـده     اي جامع براي ورود به دانشگاه  یک مرحلهدانشگاهی فقط در آزمون    پیش

دانشگاهی در این آزمون بـا توافـق وزارت فرهنـگ و     درصد سؤاالت دروس دوره سه ساله و دروس دوره پیش    . گزینش شوند 

رر شد در شاخه نظري در دورة آمـوزش          مق 75همچنین در جلسه آذر ماه      . آموزش عالی و آموزش و پرورش تعیین خواهد شد        

متوسطه، هر ساله پس از محاسبۀ ظرفیت پذیرش دوره مهارت آموزي در وزارت آموزش و پـرورش و نیـز ظرفیـت پـذیرش                        

  هـاي کـاردانی پیوسـته، درصـد باقیمانـدة      دوره مهـارت آمـوزي در وزارت آمـوزش و پـرورش و نیـز ظرفیـت پـذیرش دوره       

. دانـشگاهی بپذیرنـد     به دوره پیش  ) از درسهاي سه ساله متوسطه    (را پس از قبولی در آزمون جامع        التحصیل    آموزان فارغ   دانش

ها و مؤسسات آموزش عـالی بایـد در آزمـونی یـک               دانشگاهی براي ورود به دانشگاه      آموزان پس از گذراندن دوره پیش       دانش

وره پیش دانشگاهی تهیه خواهد شـد امـا سـپس           سؤاالت این آزمون فقط از درسهاي د      . اي شرکت کنند و قبول شوند       مرحله

دانـشگاهی بـه    دانـشگاهی و از پـیش   آموزان از متوسـطه بـه پـیش    مجدداً تغییراتی در شیوه عمل مربوط به نحوه ورود دانش        

 شـورا تـصویب   77در تیرماه سـال  . پیش آمد...) اي بودن کنکور و      وجود یا عدم وجود امتحان و یا یک یا دو مرحله          (دانشگاه  

کرد با توجه به اینکه موضوع تغییر نام آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسالمی در حال بررسی است لذا این موضـوع در                   

دستور کار شوراي عالی قرار نگیرد ولی برخی از اعضاي شورا و کارشناسان دبیرخانه که قبالً در طرح تغییـر نظـام آمـوزش و             

  .هاي مجلس شرکت کرده و نظریات خود را مطرح کنند ناند در جلسات کمیسیو پرورش، فعالیت داشته

  مشارکت بخش غیردولتی

هاي آموزش و پرورش کشور، مشارکت بخش غیردولتی در آن بود در دي ماه سال  از موضوعات مربوط به سیاست  

آموزش و   مجلس، شورا با پیشنهاد وزیر وقت        5/3/67 به دنبال تصویب قانون تأسیس این مدارس غیرانتفاعی مصوب           67

پرورش مبنی بر ایجاد تشکیالتی مناسب براي اجراي قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و جذب و جلب مـشارکت مـردم                    

 غیرانتفاعی تـا تعیـین تکلیـف از    – شورا تصویب کرد که مدارس غیردولتی    70در آموزش و پرورش موافقت کرد در آبان         

گیري درباره محورهـاي کلـی مـدارس      شورا فقط تصمیم77ه سال  طرف مجلس شوراي اسالمی مالیات نپردازند در تیرما       

غیرانتفاعی همچون لزوم توسعه یا تجدید آنها را از وظایف خود محسوب کرد و بقیه را مربوط به مجلس و وزارت آموزش      

 دانست همچنین شورا بنـا بـه درخواسـت وزارت آمـوزش و پـرورش مقـرر کـرد       ) حسب مورد قانونی و اجرایی (و پرورش   

شوند باید خـود را بـا قـانون            ستاد اداره می   22/6/59 هیأت وقت وزیران و مصوبه       20/5/59مدارسی که به استناد مصوبه      

  .مدارس غیرانتفاعی موجود تطبیق دهند

  هاي دینی آموزش

شـورا در   . موضوع دیگر در آموزش و پرورش که در دستور کار شورا قرار گرفت، آموزشهاي دینی در مـدارس بـود                   

 تصویب کرد که شوراي تدوین کتابهاي تعلیمات دینی مدارس متـشکل از سـه نفـر روحـانی، معـاون پژوهـشی                       65 مهر
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ریـزي و     ریزي آموزشی آن وزارت، مدیرکل دفتـر تحقیقـات و برنامـه             آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه        

ر از کارشناسـان و صـاحبنظران تـألیف کتـب دینـی             تألیف کتب درسی، دو نفر از کارشناسان گروه دینی آن دفتر، و دو نف             

 اجـازه داد    68دانشگاه در سازمان سمت، تأسیس شود ضمناً شورا، در پاسخ استعالم وزیر وقت آموزش و پرورش در مهـر                    

هاي دینی مربوط به پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی مطابق دستورات مذهبی آنهـا تنظـیم شـود ولـی بـا                         که آموزش 

آموزان آنها به نظام و رهبري و مذهب رسـمی اقـدام              مندي دانش   و تعلیمات مناسبی، نسبت به ایجاد عالقه      روشهاي فنی   

 شورا با تقاضاي کلیمیان مبنی بر تعطیل کردن مدارس خاص خود در روزهاي شنبه موافقـت                 68همچنین در اسفند    . شود

مات دینی کلیساي ارامنه و مدارس خاص آنهـا بـدون           و با تقاضاي نمایندگان ارامنه در مجلس مبنی بر تدریس تعلی          . کرد

) و از جملـه آمـوزش و پـرورش        ( نمود سرانجام شورا در آموزشهاي دینی به معناي عـام کلمـه               منظور شدن نمره موافقت   

نگري، نوآوري، اتخاذ روشهاي صحیحی براي اثربخش شـدن    تصویب کرد که در آن به واقع78هایی را در تیرماه   سیاست

  .اي دینی و افزایش بودجه و اعتبار براي این آموزشها تأکید شده بودآموزشه

  آموزش نیمه حضوري

شـورا در   . برنامه آموزش غیرحضوري، نیمه حضوري و از راه دور براي آموزش و پرورش نیز تنظیم و تـدوین شـد                   

کـه مرکـز آن در تهـران         اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور در مقطع تحصیلی متوسطه را تصویب کـرد                6/9/75جلسه  

ترکیب شوراي  . کند  ها و مناطق کشور و نیز خارج از کشور شعبی ایجاد می             خواهد بود و برحسب مورد نیاز در مراکز استان        

مؤسسه عبارت است از وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورا، معاون آموزش متوسطه، رئیس یـا نماینـده سـازمان                

ریزي آموزشی وزارت، رئیس مؤسسه، رئیس دانشگاه پیـام نـور، کارشناسـی         ژوهش و برنامه  صدا و سیما،  رئیس سازمان پ      

 11بـر اسـاس مـاده    . خبره به انتخاب وزیر آموزش و پرورش و سرانجام معاون آموزشی و پژوهـشی وزارت امـور خارجـه         

. آمـوزان دریافـت کنـد       ز دانـش  آموز نسبت به هزینه آموزشهاي حضوري را ا         تواند مازاد هزینه سرانه هر دانش       مؤسسه می 

هاي آموزشی با همکاري مؤسسات دولتی و   مؤسسه با رعایت اصول آموزشی براي تهیه، تولید و پخش فیلم  14طبق ماده   

  .کند خصوصی بویژه سازمان صدا و سیما اقدام می

  آموزان دانش

 اساسـنامه سـازمان   78بهـشت  آموزي کـشور، شـورا در اردی       در ارتباط با سیاستهاي مربوط به جمعیت عظیم دانش        

سازي بـراي تعلـیم و تربیـت اسـالمی و      آموزي جمهوري اسالمی ایران را تصویب کرد که از جمله اهداف آن زمینه        دانش

در هیـأت امنـاي ایـن سـازمان وزیـر      . ریزي براي اوقاف فراغت آنها بود      آموزان، بسط مشارکت آنها و برنامه       هویتی دانش 

جمهور در تربیت بدنی، دبیر شوراي عالی جوانان، فرمانده نیروي مقاومـت بـسیج، رئـیس                  یسآموزش و پرورش، معاون رئ    

آموزان، مدیرعامل کانون پرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان، چهـار نفـر از اعـضاي             هاي اسالمی دانش    اتحادیه انجمن 

ر از همکـاران افتخـاري سـازمان     به انتخاب مجمع نمایندگان اعـضا، دو نفـ         – دو پسر و دو دختر       –آموزي سازمان     دانش

 به انتخاب مجمع عمومی سازمان، دو نفر فرد مطلع و صـاحبنظر بـه انتخـاب    – یک زن و یک مرد      –) مربیان و معلمان  (

پس از هیأت امنـا، رکـن       . وزیر، دو معاون به انتخاب وزیر به عالوه معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش عضو هستند               

است که از رئیس سازمان، یک نفر از معاونان سازمان، یک شخـصیت فرهنگـی بـه                 » ریزي  امهشوراي برن «دیگر سازمان   
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انتخاب وزیر، دو نفر از حوزه معاونت پرورشی با تأیید وزیر و دو نفر از نمایندگان اعضاي اصلی سازمان ترکیب یافته است                      

دار است    ها و وظایف سازمان را عهده        برنامه  اساسنامه مسؤولیت اجراي   11رکن بعدي ریاست سازمان است که بنا به ماده          

ب و   سال منصو4و بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا و با حکم وزیر آموزش و پرورش براي مدت 

ریزي استانی و شهرسـتانی    شوراهاي برنامه12براي سازمان در ماده . نماید تحت نظارت معاونت پرورشی انجام وظیفه می    

آمـوزان عـضو در        مجمع اعضا به منظور اعمال نظریات و مـشارکت فعـال دانـش             13سرانجام در ماده    . تعریف شده است  

  .ها مقرر شده است مدیریت و اجراي فعالیت

ـاده          4/3/78 مـورخ    442اي در جلسه      نامه  آموزي نیز آیین    هاي دانش   براي تشکل   1 شـورا، تـصویب شـده اسـت طبـق م

ـاعی و                 توانند در عرصه    ها می   نامه، تشکل   آیین هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، هنري، سـازندگی، ورزشـی، علمـی، دف

ـاده  . امدادي و غیره به وجود بیایند و در داخل مدرسه و به صورت مکمل در خـارج از آن فعالیـت کننـد          ـاهنگی   4م ، شـوراي هم

ز وزیر آموزش و پرورش به عنـوان رئـیس شـورا، معـاون              کند که ترکیب آن عبارت است ا        آموزي را تعریف می     هاي دانش   تشکل

آمـوزان،   هاي اسالمی دانش آموزي، رئیس دفتر مرکزي اتحادیه انجمن       پرورشی به عنوان نایب رئیس، رئیس سازمان بسیج دانش        

هـاي     فعالیـت  رئیس سازمان جوانان هالل احمر، نماینده شوراي عالی جوانان کشور، نماینده سازمان تبلیغات اسـالمی، مـدیرکل                

ـا حـسب درخواسـت بـاالترین       همین ماده، سایر تـشکل 2بر اساس تبصره . آموزان آموزش و پرورش گروهی و اجتماعی دانش   ه

  .آیند آموزي به تصویب آن شورا درمی هاي دانش مقام آن پس از طرح و تصویب در شوراي هماهنگی تشکل

  تربیت معلم

ریـزي    گانه قبلی، در شوراي عالی برنامه       هاي شش   گري عالوه بر گروه    شورا تصویب کرد گروه دی     64در اسفند ماه    

شش تـن از  :  که اعضاي آن عبارتند ازریزي تربیت معلم کشور تشکیل شود به عنوان گروه هفتم براي هماهنگی برنامه    

 تـن از    اعضاي هر یک از گروههاي علوم پایه، انسانی، فنـی مهندسـی، هنـر، کـشاورزي و کمیتـه علـوم تربیتـی، یـک                        

ریزي تربیـت معلـم بـه انتخـاب وزیـر       دانشگاهیان به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، چهارتن از صاحبنظران برنامه       

ریزي، تأمین و تربیـت نیـروي انـسانی، آمـوزش فنـی و       هاي معاونتی پژوهش و برنامه   سه نفر از حوزه   (آموزش و پرورش    

هاي تخصـصی داشـته       تواند کمیته   این گروه نیز می   ). ریزي تربیت معلم    امهنظران در امور برن     اي و یک نفر از صاحب       حرفه

اختـصاص  . باشد که شرکت حداقل یک تن از صاحبنظران وزارت آموزش و پـرورش در هـر یـک از آنهـا الزامـی اسـت                         

در دانـشگاه  اي براي آموزگاران با حداقل سه سال سابقه کار و تدریس و اقامت در روستاها و مناطق محروم کشور         سهمیه

هاي علوم تربیتی و موافقت با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش مبنی بـر توافـق آن                   و سایر مراکز تربیت معلم و دانشکده      

وزارت با وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر اختصاص قسمتی از ظرفیـت دوره کارشناسـی ارشـد علـوم تربیتـی بـه                         

هاي فنی مهندسی مورد نیاز براي تربیت دبیر فنی         ی در امتحان و ایجاد رشته     معلمان و مربیان امور تربیتی در صورت قبول       

اي توسـطه آمـوزش و پـرورش از جملـه             هـاي مختلـف فنـی و حرفـه          و موافقت با تأسیس دانشکده دبیر فنـی در رشـته          

  . هاي حمایتی شوراي عالی انقالب فرهنگی در امر تربیت معلم بوده است سیاست

                                                          

و آموزش وپرورش را به تشکیل جلسات مشترکی در سطح وزرا  چند ماه قبل در مهرماه همان سال شورا، وزارتین فرهنگ و آموزش عالی 

. بود هاي تربیت دبیر می بایستی هماهنگی برنامه ترین موضوعات آن می و معاونان حداقل ماهی دو بار موظف ساخته بود که یکی از محوري

  )1/75مجموعه مصوبات (
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یشنهاد وزارت آموزش و پرورش مقرر شد که از این پس گروه هفتم به ریاست وزیر آموزش و               بنا به پ   67در اسفند   

پرورش و یا قائم مقام ایشان تشکیل شود و همه اعضاي آن با موافقـت وزیـران فرهنـگ و آمـوزش عـالی و آمـوزش و                      

هـاي   ریـزي درآیـد سیاسـت    هپرورش انتخاب شوند و عالوه بر این، وزیر آموزش و پرورش به عضویت شوراي عالی برنام              

  .شد گیري می بایستی در شوراي عالی انقالب فرهنگی بررسی و تصمیم کلی مربوط به تربیت معلم نیز می

  المپیادها و دانش پژوهان جوان 

پژوهـان جـوان بـود بـدین          از دیگر مصوبات شوراي انقالب فرهنگی در زمینۀ آموزش و پرورش المپیادها و دانش             

  ):73-71، ص 1382یرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، نقل از دب: (شرح

المللـی ریاضـی در       کننده در مسابقات بـین      آموزان ممتاز شرکت     مقرر کرد که دانش    6/2/67شوراي عالی در جلسۀ     

 به کل گـروه ریاضـی و   8/6/67رشتۀ ریاضی دانشگاهها بدون شرکت در کنکور پذیرفته شوند که این موضوع در مصوبۀ            

هـاي شـیمی و کـامپیتر و در      بـه رشـته  15/11/70 و  10/10/70 به رشتۀ فیزیک، در مـصوبۀ        20/10/67مصوبۀ  فنی، در   

  .شناسی تعمیم داده شد هاي ادبیات فارسی و زیست  به رشته21/2/78مصوبۀ 

 اساسنامۀ باشگاه دانش پژوهان جوان را تصویب کـرد کـه طبـق    10/8/73شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسۀ     

آموزان و جوانان با اسـتعداد کـشور و    اي است که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش  مؤسسه 1 مادة

هاي پژوهشی و علمی تشکیل و زیر نظـر وزارت   اعتالي سطح علمی آنان از طریق تشکل بخشیدن به آنها در قالب گروه         

  .کند آموزش و پرورش فعالیت می

  : عبارت است از2 وظایف این باشگاه طبق مادة

  .هاي مختلف علمی باشند آموزان و جوانانی که داراي استعداد سرشار در رشته شناسایی و جذب دانش: الف

آموزان و جوانـان از طریـق تـشکیل کالسـها،             فراهم آوردن وسایل و امکانات الزم براي افزایش عالقۀ دانش         : ب

  .کارگاههاي آموزشی و پژوهشی

آموزي جمهوري اسالمی ایـران در مـسابقات المپیادهـاي      هاي دانش   ور راجع به شرکت گروه    انجام دادن کلیۀ ام   : ج

کننـده در مـسابقات المپیادهـاي     هاي ایرانی شرکت جهانی از قبیل برگزاري مسابقات مقدماتی براي گزینش اعضاي گروه     

ت کننـده در مـسابقات جهـانی و         هاي ایرانی شـرک     جهانی از قبیل برگزاري مسابقات مقدماتی براي گزنیش اعضاي گروه         

  .ها و کالسهاي الزم به منظور ایجاد آمادگی در اعضاي گروهها اي و نیز برگزاري اردوها و تشکیل دوره منطقه

  .آموزان و جوانان مستعد برگزاري انواع مسابقات علمی براي شناسایی و تشویق دانش: د

  .هاي فعالیت باشگاه شی در زمینهتدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموز: هـ

  .صالحیت نظرات ذي تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت از استادان و صاحب: و

  .ها و وسائل علمی و تحقیقاتی مورد نیاز ایجاد کتابخانه و آزمایشگاه: ز

هـاي پژوهـشی و    کیل گـروه ایجاد شرایط و تسهیالت مناسب براي مطالعات و تحقیقات علمـی از طریـق تـش         : ح

  .علمی

  .ها و مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور برقراري تماس با دانشگاه: ط
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  .اعطاي جوایز و کمک هزینۀ تحصیلی به اعضاي واجد شرایط: ي

  . خدمات جنبی فرهنگی و ورزشی و رفاهی به اعضاي باشگاه عرضۀ: ك

گیري باشگاه و تعداد و ترکیـب اعـضاي آن بـدین قـرار      میمهیأت امناي باشگاه باالترین مرجع تص 

  :است

  ).رئیس هیأت امناء(وزیر آموزش و پرورش . 1

.وزریر علوم، تحقیقات و فناوري. 2

.رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان. 3

نظـر کـه      ها و معلمان ذي صالحیت کشور و افراد صاحب          هاي علمی دانشگاه    هشت نفر از اعضاي هیأت    . 4

نفر آنها به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و چهار نفر از آنان به پیـشنهاد وزیـر آمـوزش و     چهار  

.شوند پرورش و حکم رئیس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب می

 نفر از بانوان، یک نفر به انتخاب وزیر آموزش و پـرورش و یـک نفـر بـه                2 حداقل   4 نفر اعضاي موضوع بند      8از  

  .هاي بعدي بالمانع است  براي دوره4عضویت اعضاي بند . ر علوم، تحقیقات و فناوري عضویت خواهند داشتانتخاب وزی

  : بدین شرح مقرر شده است5وظایف هیأت امنا در مادة 

  .هاي ساالنۀ باشگاه مشی کلی و برنامه بررسی و تصویب خط: الف

  .شود ورش معرفی میتأیید و انتصاب رئیس باشگاه که از سوي وزیر آموزش و پر: ب

  .ربط بررسی و تصویب برنامه و بودجۀ ساالنۀ باشگاه براي پیشنهاد به مراجع ذي: ج

  .صدور مجوز تأسیس شعب باشگاه در سایر نقاط کشور: د

هاي شرایط عضویت و شرایط اعطاي جوائز و کمک           نامه  نامۀ داخلی جلسات هیأت امنا و نیز آیین         تصویب آیین : هـ

  . کامل تحصیلی به اعضاي باشگاههزینه و هزینۀ

  .شود بررسی و تصویب نمودار تشکیالتی و اداري و اجرایی باشگاه که توسط رئیس باشگاه پیشنهاد می: و

  .هاي مالی و اداري و انضباطی باشگاه نامه بررسی و تصویب آیین: ز

  .نظارت بر حسن اجراي این اساسنامه و امور اجرایی باشگاه: ح

دبیري هیأت . ا به دعوت ریاست هیأت امنا تشکیل و مصوبات آن با امضاي وي ابالغ خواهد شد           جلسات هیأت امن  

  .مصوبات هیأت امنا با تصویب اکثریت کل اعضا معتبر خواهد بود. امنا را رئیس باشگاه برعهده خواهد داشت

شوند کـه تعریـف و وظـایف     بعد از هیأت امنا به ترتیب رئیس و شوراي باشگاه از دیگر ارکان باشگاه محسوب می               

اي خواهنـد    اعضاي باشگاه عمدتاً جوان پانزده تا بیست و پـنج سـاله  10 آمده است بر اساس مادة 9 تا مادة    6آنها از مادة    

اي که بـه تـصیب    نامه در آیین(اي علمی خارجی و داخلی درخشش داشته و شرایط را          بود که در مسابقات جهانی و منطقه      

تواند در موارد خاص با تصویب هیأت امنـا افـرادي را بـه عنـوان                  باشگاه می . احراز کرده باشند  ) سیدهیأت امنائ خواهد ر   

  .عضو وابسته یا عضو افتخاري بپذیرد

  :هاي باشگاه بدین شرح آمده است  منابع تأمین هزینه11در مادة 

  .اختصاص ردیفی در بودجۀ وزارت آموزش و پرورش به عنوان کمک: الف
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  .هاي عالقمند به پیشرفت علوم لی اشخاص، مؤسسات و سازمانکمکهاي ما: ب

  .از سوي اشخاص یا مؤسسات نیکوکار به باشگاه اختصاص داده خواهد شد»  وقف«آنچه تحت عنوان : ج

  .هاي الزم به منظور کسب منابع مالی گذاري وجوه حاصل از مشارکت مالی و سرمایه: ذ

مؤسسات و شرکتها، در حکم مؤسـسات آموزشـی و پژوهـشی محـسوب            باشگاه از حیث استفاده از کمکهاي مالی        

  .خواهد شد

پژوهان جوان بدین صـورت   اي تعریف باشگاه دانش  شوراي عالی انقالب فرهنگی طی مصوبه     14/11/76در جلسۀ   

اي است آموزشی و پژوهشی و فرهنگی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که بـا هـدف شناسـایی و                   مؤسسه: اصالح شد 

آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتالي سطح آموزش و پرورش آنان از طریـق                 ذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش     ج

  .گردد هاي پژوهشی و علمی تشکیل می تشکل بخشیدن به آنها در قالب گروه

امـا  توانست فرصتهایی براي آموزش و پـرورش در جهـت توسـعه فـراهم آورد          هر چند بخشی از این مصوبات می      

ساختار شوراي عالی انقالب فرهنگی و فراینـدهاي کـارکردي آن، ضـعفهایی داشـت کـه مـانع از تحقـق واقعـی چنـین                       

 شورا در خصوص ضرورت هماهنگی آموزش و پرورش و آمـوزش عـالی       64براي مثال مصوبۀ مهرماه     . شد  فرصتهایی می 

 وجود داشت یکی این کـه شـیوه عملیـاتی ایـن        معطوف به یک ضرورت اساسی بود اما حداقل دو نارسایی اساسی در آن            

مقرر شده بود در حالی که شورا       » تشکیل جلسه مشترك حداقل ماهی دوبار     «ترین شکل خود در قالب        هماهنگی به سنتی  

بایستی به عنوان سیاستگذار، سازوکارهاي سیستماتیک و نهادینی براي تعامل و هماهنگی خالق دو وزارت به صـورت     می

ریزي کند و این ، نیاز به مهندسی تغییر و سازماندهی تخصصی داشت که                ن یافته و کارشناسی مقرر و برنامه      فنی و سازما  

  .شورا فاقد ظرفیت کارشناسی الزم و کافی براي این منظور بود

وظایف و کارکردهاي مربوط به آموزش ابتدایی و متوسطه و آموزش عالی در ابتدا همراه با امور مربوط به فرهنگ                    

از . گرفـت    هنر و نیز امور مربوط به اوقاف در قالب سازمان کالن واحد تحت عنوان وزارت فرهنگ یکجـا صـورت مـی                      و

التأسیس آموزش و پرورش انتقـال یافـت           بخش آموزش با جدا شدن از فرهنگ و نیز اوقاف، به وزارت جدید             1343آذرماه  

از آخرین سال برنامه . شد ریزي می  عالی سازماندهی و برنامهکه در آن کل نظام آموزش کشور اعم از ابتدایی و متوسطه و

بود که با تأسیس وزارت علـوم و آمـوزش          ) 1347ـ51(و در آستانه برنامه پنجساله چهارم       ) 1346 بهمن   30(سوم عمرانی   

ند ایـن کـار   هر چ. عالی، امور تعلیمات عالی از وزارت آموزش و پرورش جدا شد و خود تشکیالت مستقل وزارتی پیدا کرد              

هاي ستادي کارشناسی و مدیریتی در بخش آموزش کشور را از فرایند تخصص و تقسیم کار و پیچیدگی بیـشتري      ظرفیت

ساخت اما مستعد یک آسیب جدي بود زیرا جدا بودن سازمان آمـوزش عـالی از سـازمان آمـوزش و پـرورش        برخوردار می 

ط به این دو عرصۀ آموزش لطمه بزند، آنها را از هم بیگانـه سـازد و              هاي مربو   ها و برنامه    ممکن بود به هماهنگی سیاست    

بر ) 1352-56(شرط ضروري توازن و تعامل و تکیمل متقابل را از آنها برباید براي همین بود که در برنامه عمرانی پنجم                      

  .لزوم هماهنگی میان آموزش و پرورش و آموزش عالی تأکید شد

ات انقالب فرهنگی بر لزوم وحدت و هماهنگی میـان وزارتـین متکفـل آمـوزش و         بنابراین تأکیدات موجود در ادبی    

دانـشگاهی و   هاي مربوط به آموزش پیش پرورش و آموزش عالی و اینکه در تشکیالت ستاد انقالب فرهنگی نیز مأموریت       

 بـه ضـرورت     دانشگاهی هر دو در مد نظر قرار گرفت و به صورت واحدهاي مشخص در درون ستاد  تعبیه شـد معطـوف                     

توجهی قرار گرفـت بـه ایـن نـشان کـه             اما در عمل این مهم مورد بی      . اساسی هماهنگی میان این دو سطح آموزشی بود       
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شناسی در شوراي عـالی    به هماهنگی این دو تأکید کرد این مسأله       ) 64مهر  (اي    شوراي عالی انقالب فرهنگی طی مصوبه     

مند و سیستماتیک و نهـادین تـضمین     که گفته شد با سازوکارهاي فنی نظام      گونه    انقالب فرهنگی بسیار بجا بود اما همان      

  نگردید و در نتیجه آن جدایی و بیگانگی مزمن میان نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی بر جاي مانـد خـصوصاً                       

د و ارزیابی و کنتـرل      که نارسایی دومی نیز در میان بود و آن اینکه شوراي عالی انقالب فرهنگی در پیگیري مصوبات خو                 

بـه همـین سـبب مـشکل     . عملیاتی آنها از توان کارشناسـی و روش شـناختی و سـاختاري الزم و کـافی برخـوردار نبـود             

پـردازیم   ناهماهنگی دو نظام آموزشی همچنان به قوت خود باقی ماند به عنوان شاهد مثال به ارزیابی همان موضوعی می 

  .هاي تربیت دبیر ست یعنی برنامهکه در مصوبه شورا بدان تصریح شده ا

) عالوه بر دبیران موجود در آموزش و پرورش   ( تعداد دبیر مورد نیاز براي جامعه        67-68بر اساس تحقیقی، در سال      

 3604 فقـط  68-69هاي دبیري در سال  آموختگان آموزش عالی در رشته   نفر بود این در حالی بود که تعداد دانش         22766

توانـست   نیاز نظام آموزش و پرورش کشور را، برون داد نظام آموزش عالی کشور مـی     % 8/15گر تنها   نفر بود به عبارت دی    

اي در شورا براي هماهنگی این دو بخش آموزشـی کـشور    این در حالی بود که چند سال از تصویب مصوبه     . پاسخگو باشد 

و اثربخشی الزم را نداشت و ثانیـاً کنتـرل   توان نتیجه گرفت که اوالً سازوکارهاي هماهنگی، کارآمدي  گذشت پس می  می

  . عملیاتی الزم براي پیگیري و ارزیابی نحوه اجراي مصوبات و تحقق اهداف مورد نظر در میان نبود

 و موافقـت بـا   64موضوع دیگري که در مصوبات شورا راجع به آموزش و پرورش آمـده اسـت در مـصوبه اسـفند                   

 دربـاره تغییـر     69نظام آموزش و پرورش و در ادامه آن مصوبه مهر تا دي ماه سال               پیشنهاد وزارتی مبنی بر تغییر بنیادي       

دانـشگاهی   اي و نیز ایجاد دورة پـیش      حرفه –نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه و از اصول آن توسعه آموزشهاي فنی              

ت و همان گونه که در آغاز       در این خصوص براي ارزیابی، مواردي قابل مالحظه است یکی جایگاه و ترکیب شورا اس              . بود

اي و  ارزیابی این بخش نیز اشاره شد به لحاظ فقدان صفت نمایندگی از پایین و نیز فقدان خصلت مدیریتی رسمی و حرفه        

شـد و بـه    کارشناسی، عمالً به محلی تبدیل شده بود که هر از چند گاهی معروض پیشنهادهایی از این یا آن دستگاه مـی               

شد که تصمیمات شورا در طول زمان داراي تعارض و نوسان             انجامید و چه بسا این وضعیت سبب می        مصوباتی انفعالی می  

نمونۀ بارز این مسأله تغییراتی بود که درباره نحوه ورود از دبیرستان به پیش دانشگاهی و از پیش دانـشگاه بـه                   . شدید بود 

ت و در توصیف مصوبات به آن اشاره شد و موجب       دانشگاه از حیث وجود یا عدم وجود امتحان و چگونگی آن صورت گرف            

آمـوزان و   هـا و دانـش   و خـانواده ...) آموزش و پرورش، سازمان سنجش و (هاي اجرایی  هاي بسیار براي دستگاه  بالتکلیفی

سـرانجام نیـز امـر تغییـر نظـام آمـوزش و پـرورش بـه                 . هـاي اجتمـاعی شـد       متقاضیان ورود به دانشگاه و نیز نارضایتی      

  ).77مصوب تیر (یري مجلس شوراي اسالمی محول گردید گ تصمیم

اي که از الگـوي انقـالب فرهنگـی و     مالحظه دیگر شیوة برخورد با مسأله تغییرات در شورا بود که بر اساس رویه نهادینه        

ـنجیده و محاسـبه شـده در آن بـود و نمونـه        اش تغییـر   ادبیات آن باب شد، اصرار بر زیر و رو کردن واقعیت به جاي دستکاري س

هـاي   طبعـاً مخـاطرات و هزینـه   )  ایـدئولوژیک –زیر و رو کردن واقعیت به صورت انقالبـی         (این شیوه   . بنیادي نظام آموزش بود   

ـادي وجـود دارد کـه       تواند داشته باشد راه بازگشت و جبران و تصحیح خطا در آن، غالباً           بسیاري می   بسیار دشوار اسـت امکـان زی

آمدها و فرایند آن قابل کنترل عملیـاتی نباشـد و          فی دست به تغییرات کل نگر و پردامنه زده شود و پی           بدون محاسبات الزم و کا    

ـتکاري       هـاي   در صورت وجود اشتباهات، به آسانی نتوان مسیر برنامه را اصالح کرد و راه را با حداقل تلفات ادامه داد، برخالف دس

گیرد و قابلیت انعطاف و کنتـرل در آن   الگوي مهندسی اجتماعی صورت میتدریجی و سنجیده و محاسبه شدة جزء به جزء که با            
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ریـزي   گـذاري و برنامـه   اي که پس از انقالب در عرصه سیاست ها کمتر است، تغییرات و نوسانات پردامنه    بیشتر و در نتیجه هزینه    

 چنـدگاهی بـا تـصمیماتی در مقیـاس          آموزش و پرورش شاهد بودیم یکی از علل آن همین الگوي تغییرات بنیادي بود که هر از                

ـا        اي و فنی کلمه صورت می       بزرگ و پردامنه اما نه با پشتوانه کار مطالعاتی و کارشناسی کافی به معناي حرفه               گرفت و در نتیجه ب

نـه  نقل از گروه تحقیـق دبیرخا ). [همان گونه که در موضوع پیش دانشگاهی مالحظه شد (آورد    هاي بسیاري به بار می      خود هزینه 

  ]132-129 بخش دوم، ص 1380شوراي عالی انقالب فرهنگی، 

  ساختار اختیارات سیاستگذاري نظام آموزش عالی در محیط آموزش و پرورش»  مکرر9« شماره جدول

عنوانردیف

1

اي و کارشناسی و نیز صفت نمایندگی در محیط اختیارات عالی کـه بیـرون از آمـوزش و          هاي حرفه   ضعف در شایستگی  

هـاي   نمونـۀ پیـشین آن در خـصوص برنامـه       (سـاخته اسـت       گرفته است و آن را متأثر می         می  ش، براي آن تصمیم   پرور

...)دانشگاهی، نظام آموزشی و  پیش

2  
نمونۀ پیشین آن، وجود یا عدم امتحان در عبور از متوسطه بـه          (در پی ایجاد شده در نظام آموزش و پرورش            تغییرات پی 

  )آندانشگاهی و مراحل  پیش

   آموزشی هاي دانش گیري تشکل ایجاد ساختار متمرکز و بسته براي شکل  3

4  
هاي مؤثري براي توسعه  شد سیاستها و برنامه هاي سنتی و ناکارآمد و ضعف رویکرد سیستمی که موجب می       وجود روش 

  و ارتقاي آموزش و پرورش کشور ارائه نشود

  

گذاري نظام علمی کشور،      ظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست        قانون برنامه سوم، و به من      99بر اساس مادة    

 تحقیقات و فناوري تغییر نام یافته اسـت و           از ابتداي برنامۀ سوم توسعه کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،             

هـاي   لویتهـاي راهبـردي در حـوزه   ریزي، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تـدوین سیاسـتها و او              وظایف برنامه 

تحقیقات و فناوري به وظایف وزارتخانۀ مذکور افزوده شده است و مطابق همان ماده، دولت موظف شده بود کـه اصـالحات                      

طـی ایـن مـسیر در      . الزم در اهداف وظایف و تشکیالت وزارتخانۀ مذکور را تدوین و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید                

اي کـه   ه دلیل مخالفت و برگشت دادن توسط شوراي نگهبان، زمان بسیار زیادي به درازا انجامید به گونه         مراحل نهایی خود ب   

تصویب نهایی قانون جدید اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از مجلس ششم به مجلـس هفـتم و           

ال حاضر، قانون جدید یاد شده، مقارن با اسناد مرجـع و  از سال اول برنامۀ سوم به سال آخر آن کشیده شد به طوري که در ح   

، سیاستهاي کلی برنامۀ چهـارم و قـانون برنامـۀ چهـارم،            1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق         مصوب دیگر یعنی چشم   

  ):1384فراستخواه و فاضلی، (شود  گیریهاي آنها اشاره می که در زیر به برخی جهت. واقع شده است

  : هجري شمسی1404نداز جمهوري اسالمی در افق ا چشم. الف

  :ایران کشوري است

                 شامل آسیاي  (توسعه یافته و با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی

افزاري و تولید عمل با تأکید بر جنبش نرم) میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

ه، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانیبرخوردار از دانش پیشرفت
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 بخـش امـور   11 تـا    1اصـول   (سیاستهاي کلی برنامۀ چهارم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران           . ب

  )ها فرهنگی علمی و فناوري و اصولی از سایر بخش

9ماده (دات علمی جهان سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهاي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولی(

9ماده (افزاري و ترویج پژوهش  تقویت نهضت نرم(

                 کسب فناوري بویژه فناوریهاي نو شامل ریز فناوري، فناوریهـاي زیـستی، اطالعـات و ارتباطـات، زیـست

)9ماده (اي  محیطی، هوافضا و هسته

             مین منابع انسانی مـورد نیـاز       اصالح نظام آموزشی کشور از جمله آموزش عالی و کارآمد کردن آن براي تأ

)10ماده (انداز  در جهت تحقق اهداف چشم

 36ماده (تالش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوري نوین(

 37ماده (پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوري و استعدادهاي فنی و پژوهشی(

47ماده (اونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تع(

 مجلس  18/5/1383مصوب  (قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري           . ج

  ) رئیس جمهور8/6/83 شوراي نگهبان و ابالغی 28/5/83شوراي اسالمی، تأیید شدة 

، قبول استقالل دانشگاه و آزادي علمی، اختیارات بیشتر هیأت امنـا،            گیري این قانون معطوف به تمرکززدایی       جهت

  .تقاضاگرایی و مشارکت بخش غیردولتی است

  قانون برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوري اسالمی ایران. د

سـازي   گیري برنامۀ چهارم در ادامۀ برنامه سوم، معطـوف بـه نوسـازي دولـت و تجدیـد سـاختار و متناسـب                   جهت

وري آنهـا از طریـق رفـع          ستگاههاي اجرایی و وزارتخانه هـا بـا تأکیـد بـر اثربخـشی و کـارایی بهـره                  تشکیالت کالن د  

هـاي غیردولتـی در    گري و به جاي آن تقویت مدیریت عالیه و راهبردي کالن و منسجم، مشارکت مردم و بخـش                  تصدي

  .یز گذاشته است چهارم فرض را بر توسعۀ مبتنی بر دانایی، ن بویژه که برنامۀ. امور کشور است

  هـ آیین کار و میثاق مشترك دولت

در این سند، بخشی به جهتگریهاي اساسی و فرابخشی اختصاص داده شـده و ضـمن برشـماري جهتگیریهـاي اساسـی                   

  ):1380آیین کار و میثاق مشترك، (توسعۀ علمی و توسعۀ فناوري به مواردي از جمله به شرح زیر تأکید شده است 

ش و پژوهش در نظام اجرایی کشورارتقاي منزلت دان

تحقیقـات   هاي حقوقی، قانونی و اجرایی براي پشتیبانی از پیشرفتهاي علمی ـ فنـی و توسـعۀ    ایجاد زمینه 

اي و  کاربردي بنیادي، توسعه

وري و بازدهی دستگاهها ارتقاي بهره

نظام ملی نوآوري

گسترش سطح ارتباط و همکاري با مراکز علمی و فرهنگی جهانی

ترمیم شکاف فزایندة علمی و فناوري بین کشور و جهان با جلب مشارکت بخش خصوصی و حمایت از آن
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در همین سند، بخشی نیز به برنامۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اختصاص یافته و در آن به مـواردي از جملـه                   

  ):1380آیین کار و میثاق مشترك، (آید تأکید شده است  آنچه در زیر می

ل ساختاري نظام علمیتحو

         تمرکززدایی و تحقق شخصیت حقوقی مستقل و خودگرانی و اسـتقالل دانـشگاهها و مراکـز تحقیقـاتی از

نظر اداري، استخدامی، تشکیالتی، مالی و معامالتی

ریزي جذب و انتقال فناوري برنامه

گیري و نظارت رهاي تصمیمهاي علمی و مشارکت آنها در سازوکا ریزي ارتقاي نقش نهادها و انجمن برنامه

ریزي افزایش مشارکت قانونمند بخش غیردولتی برنامه

  )بیانۀ لتیان  (بیانیۀ اندیشگان علوم انسانی . و 

المللـی،   هاي علوم انسانی به منظور دستیابی به حداقل معیارهاي قابل قبول بین  با هدف ساماندهی پژوهش     بیانیۀ در این 

  ):1382سند راهبردي نظام جامع توسعۀ فناوري کشور، (جمله موارد زیر تأکید شده استبه سیاستها و راهبردهایی از 

تقویت پژوه در بخش خصوصی و برون دانشگاهی

همراستا شدن آموزش و پرورش با آموزش عالی

هاي علوم انسانی اثربخشی پژوهش

گرا و تقاضاگرا شدن نظام علمی مأموریت

ها تأکید بر کیفیت پژوهش

هاي علوم انسانی دسازي پژوهشاستاندار

گیري از توان پژوهشی ایرانیان مقیم خارج بهره

  سند راهبردي نظام جامع توسعۀ فناوري کشور. ز

در این سند، ضمن بیان فلسفه وجودي و رسالت نظام جامع توسـعۀ فنـاوري کـشور و تقـسیم کـار ملـی در ایـن                           

  ):1382سند راهبردي نظام جامع توسعۀ فناوري کشور، (ده است آید تأکید ش خصوص به مواردي از جمله آنچه در زیر می

تأکید بر ایجاد و اصالح ساختارها همراه با افزایش ظرفیتهاي جدید

       ریـزي سـاختارها و    ریـزي راهبـردي، طـرح    ایجاد مرکز ملی مدیریت و توسعۀ علوم و فناوري براي برنامـه

توسعه منابع انسانی مدیریتی

ریزي به شوراي علوم و فناوري در توسعۀ فناوري کشور ت و سازمان مدیریت و برنامهجایگزینی اختیارات دول

طراحی و استقرار نظامهاي پشتیبانی کننده

گیري از کارشناسان و متخصصان عالی رتبۀ خارجی و ظرفیتهاي مراکز خارجی بهره

   علمی کشور سند راهبردي نظام توسعۀ. ح

گیـري کـالن در    لی در علوم و فناوري بـه عنـوان بـاالترین مرجـع تـصمیم       در این سند ضمن تأکید بر شوراي عا       

سند راهبردي نظـام توسـعۀ   (آید تأکید شده است  سازماندهی کالن نظام توسعۀ علمی به مواردي از جمله آنچه در زیر می       

  ):1383علمی کشور، 
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             تحقیقـات و  , لـوم مدیریت کالن و پشتیبانی آموزش عالی و پـژوهش و فنـاوري کـشور برعهـدة وزارت ع

.فناوري است

                  گیـري از     دفتر هماهنگی آموزش عالی و پژوهشی تحت مدیریت معاونـت آموزشـی و پژوهـشی بـا بهـره

.کنند مشاورة کارشناسان عالی و ارشد در تعامل نزدیک با واحدهاي فعالیت می

  تبـار علمـی مؤسـسات      بندي اع   اي از مؤسسات غیردولتی براي ارزیابی و یا رتبه          نهاد اعتبارسنجی مجموعه

.آموزش عالی و پژوهشی است

                ایـن  . سازمان ملی دانشجویان نهادي غیردولتی براي انجام خدمات حمایتی به دانـشجویان کـشور اسـت

سازمان، مدیریت کلیۀ امور حمایتی، رفاهی، خدماتی، فرهنگـی و تفریحـی دانـشجویان را برعهـده دارد و                

 شورا و رئـیس سـازمان و بـازرس اسـت و منـابع آن را محـل       ارکان آن شامل مجمع عمومی، هیأت امنا،      

.شود تأمین می) مؤسسات آموزش عالی(هاي سهامدار  خدمت به مؤسسه

          گیري از فناوریهاي نو همراه بـا ارتقـاي           رویکرد کلی در نظام آموزش عالی، ایجاد ظرفیتهاي جدید با بهره

.کیفیت و با اصالح ساختارهاست

 عالی، پژوهشی و رقابتی شدن آنهاستاستقالل مؤسسات آموزش.

ابر راهبرد نظام علمی کشور

  سند ملی توسعۀ بخش آموزش عالی در برنامۀ چهارم توسعه. ط

  ):1383سند ملی توسعۀ بخش آموزش عالی، (در این سند بر اهداف کیفی از جمله موارد زیر تأکید شده است 

کارآمدي

توسعۀ منابع انسانی

توسعۀ دسترسی

ایت کارآمد مالینظام حم

هاي مرتبط با فناوریهاي نو و پیشرفته حمایتهاي خاص از آموزش

حمایت از استعدادهاي فنی و پژوهشی و تقویت ابتکار و کارآفرینی

 قبل از تصویب قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، اختیارات مربوط بـه آمـوزش عـالی کـشور بـه        ضمناً

  :بوده است» 10« شماره  جدولشرح مندرج در

دار مسئولیت در آموزش عالی و تحقیقات کشور قبل از تصویب قانون جدید وزارت  نهادهاي عهده» 10« شماره جدول

  علوم، تحقیقات و فناوري

اعضا یا سطوح مدیریتیپیشینۀ تشکیلنهادردیف

1
مجلس شوراي 

اسالمی

ــا پیــروزي انقــالب اســالمی،مجلس  ب
اسالمی شوراي ملی به مجلس شوراي  

تبدیل شد

ــورد      ــسب م ــات و ح ــوزش و تحقیق ــصی آم ــسیون تخص کمی
کمیسیونهاي دیگر

2  
مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام

پس از انقالب اسالمی و بـراي تعیـین    
سیاستهاي کلی نظـام زیـر نظـر مقـام       

  کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی
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اعضا یا سطوح مدیریتیپیشینۀ تشکیلنهادردیف

  رهبري تشکیل شد

  ـــ  هیأت دولت  3

ــوم، تح  ــر عل ــات و در کمیــسیون فرهنگــی وزی قیق
  فناوري عضو بوده است

ـر مـرتبط یعنـی امـور زیربنـایی،              در کمیسیون  هـاي دیگ
  صنعت و محیط زیست، این وزیر عضویت نداشته است

4  
شوراي عالی 

  انقالب فرهنگی

  1359ستاد انقالب فرهنگی 
  1363شوراي عالی انقالب فرهنگی 

  :اعضا
  نهدبیر شورا و سازمان دبیرخا) + رئیس شورا(رئیس جمهور 

رئیس قـوه قـضائیه، رئـیس مجلـس، وزیـر علـوم، تحقیقـات و                
فناوري، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر آمـوزش و           
پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی، رئـیس سـازمان صـدا و      
سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام         

رئـیس شـوراي    رهبري در دانشگاهها، رئیس جهـاد دانـشگاهی،         
فرهنگی اجتماعی زنـان، رئـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی، رئـیس             

هـاي علمـی و     تـن از شخـصیت    14کمیسیون فرهنگی مجلس،    
  فرهنگی کشور

5  

شوراي عالی 

فرهنگ و آموزش 

  عالی

   شوراي انقالب17/2/59مصوبه 

  :اعضا
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

هاي علوم پزشکی و      شتهوزیر آموزش و پرورش، یک نفر از هر یک از ر          
پیراپزشکی، علوم مهندسی، کشاورزي، علوم انسانی و اجتمـاعی، علـوم            
پایه، دو نفر از اعضاي شوراي آموزش و پرورش، دو نفر از صـاحبنظران              
صنایع، چهار نفر از صاحبنظران مسائل آموزش عـالی، فرهنـگ، هنـر و            

ش سازمان  ریزي آموزش و پژوه     پژوهش، یک نفر از صاحبنظران برنامه     
ریزي علمی و آمـوزش     ریزي، مسئول تحقیقات و برنامه      مدیریت و برنامه  

   نفر عضو وابسته یا افتخاري10وزارت، علوم، تحقیقات و فناوري، و تا 

6  

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

  فناوري

  1346از سال 

  وزیر
  :ارتباط با�

شوراي عالی انقالب فرهنگی
شوراي عالی فرهنگ و آموزش عالی

ــشجو، اســتاد و   هیــأت هــاي مرکــزي گــزینش دان
کارکنان

ریزي شوراي عالی برنامه
هیأتهاي امنا

سازمان سنجش آموزش کشور
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه
صندوق رفاه دانشجویان

هشدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژو
:دفاتر زیر نظر مستقیم�

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
اداره کل روابط عمومی

دفتر حراست
دفتر وزارتی

دفتر هیأت امنا و هیأت ممیـزه مرکـزي و شـوراي            
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مرکزي دانشگاهها
المللی دفتر همکاریهاي علمی و بین

دبیرخانۀ کمیسیون ملی یونسکو در ایران
اسـالمی ایـران در     هیأت نمایندگی ثابت جمهوري     

یونسکو
معاونان وزیر�

معاون دانشجویی
اداره کل امور دانشجویان داخل

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
آموختگان اداره کل دانش

اداره کل تربیت بدنی
اداره کل امور ایثارگران معاون آموزشی

تحصیالت تکمیلی

دفتر گسترش آموزش عالی
وزش عالیدفتر نظارت و ارزیابی آم

هاي آزاد دفتر آموزش
معاون پژوهشی

ریزي دفتر امور پژوهشی و برنامه
دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی

دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی
معاون فرهنگی و اجتماعی

دفتر امور فرهنگی
ریـزي اجتمـاعی و مطالعـات         دفتر برنامـه  

فرهنگی
معاون طرح و توسعه

تدفتر برنامه، بودجه و تشکیال

هاي عمرانی اداره کل طرح
اي دفتر امور رایانه

وري دفتر تحول اداري و بهره
معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس

دفتر حقوقی

دفتر امور مجلس
اداره کل امور مالی

اداره کل امور اداري
  

7  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

  پزشکی

  1364از سال 

  وزیر
  :ارتباط با�

هاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی و           کدهدانشگاهها و دانش  
  درمانی

  

8  
شوراي عالی 

  ریزي برنامه

ــالی 28/11/1363مــصوبه   شــوراي ع
  انقالب فرهنگی

  :اعضا
دبیـر  ) + رئیس شورا (وزیر علوم تحقیقات و فناوري      

شورا از میان یکی از اعضاي هیأت علمی
شش نفر از اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی
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:اي نه گانهسرپرستان گروهه
پزشکی

علوم انسانی
علوم پایه

فنی و مهندسی

کشاورزي
هنر

تربیت معلم

علمی کاربردي
دامپزشکی

معاونان آموزش و پژوهش وزارتین علوم، تحقیقـات   
  و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی

رئیس یـا یکـی از سـازمان آموزشـی دانـشگاه آزاد             
اسالمی

  

9  
شوراي گسترش 

  یآموزش عال

 شوراي عالی فرهنگ    17/2/59مصوبه  
  و آموزش عالی

 شوراي عـالی انقـالب      9/3/64مصوبه  
  فرهنگی

االختیــار ســازمان  رئــیس یــا معــاون تــام
  ریزي مدیریت و برنامه

ــالب    ــالی انق ــوراي ع ــضا ش ــی از اع یک
فرهنگی به نمایندگی آن شورا
االختیار دانشگاه جـامع     رئیس یا معاون تام   

تکنولوژي
االختیار دانـشگاه پیـام       ون تام رئیس یا معا  

االختیـار    نور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی یا معاون تام       
آن دانشگاه

نماینده مراکـز آمـوزش عـالی غیردولتـی         
غیرانتفاعی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

پنج الی هشت نفر از اعضاي هیأت علمی        
هاي برجسته کشور به انتخاب و انتـصاب          یا شخصیت 

وم، تحقیقات و فناوريوزیر عل
  

10  

شوراي پژوهشهاي 
  *علمی کشور

در زمان تدوین این * 
گزارش، پس از 

هاي مربوط به  فعالیت
تصویب نهایی تجدید 
ساختار وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري، و 
سرانجام بر مبناي 

اي از مقام  استفساریه
رهبري، وظایف شوراي 

پژوهشهاي علمی 
کشور به وزارت عتف 

  ر شدواگذا

 شـوراي عـالی     23/8/68 و   30مصوبه  
  انقالب فرهنگی

  :اعضا
  )رئیس شورا(معاون اول رئیس جمهور 

وزیر بهداشـت، درمـان و   ) نائب رئیس (وزیر علوم، تحقیقات و فناوري      
ـیس جمهـور،           آموزش پزشکی، وزیر کشاورزي، مـشاور تحقیقـاتی رئ

شور، ریزي کـ    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه        
رئیس کمیسیون آموزش عـالی مجلـس شـوراي اسـالمی، معـاون              
پژوهشی وزارت علوم، تحقیاقت و فنـاوري، معـاون پژوهـشی وزارت          

ـازمان    )1369از آذرماه   (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       ، رئیس س
ـا         پژوهشهاي علمی و صنعتی کشور، وزیر ذي       ربط بر حسب مـورد بن

ـ  )با حق رأي  (به دعوت رئیس شورا      نج نفـر از محققـان کـشور در         ، پ
ریزي تحقیقـات بـه تـصویب         هاي مختلف و آشنا به امور برنامه        رشته

شوراي عالی انقالب فرهنگـی، یـک نفـر از محققـان دانـشگاه آزاد               
اسالمی به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شوراي عـالی انقـالب             
فرهنگی، سه نفر از میان رؤسـاي فرهنگـستانها بـه پیـشنهاد وزراي              

ـا              ع لوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی ب
  .تأیید رئیس شوراي پژوهشهاي علمی کشور
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  : کمیسیون تخصصی12داراي �
رسانی، اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، انـرژي، بیوتکنولـوژي،           آب، اطالع 

متــشکل از دو کمیــسیون علــوم (پزشــکی، صــنعت، علــوم انــسانی 
، علوم پایـه، عمـران و       ) و معارف اسالمی   اجتماعی و تربیتی و الهیات    

  زلزله، کشاورزي و محیط زیست و توسعه پایدار
  

11  

هیأتهاي امناي 

دانشگاهی و 

مراکز آموزشی و 

  پژوهشی

مجـدداً در   ) 1357پس از انحـالل در      (
 به تصویب شوراي عـالی      1367اسفند  

  انقالب فرهنگی رسید

  :اعضا
 تحقیقات حسب مورد وزیر علوم، (ریاست هیأت امنا    

  )و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس دانشگاه مربوطه بـدون حـق      (دبیر هیأت امنا    

  )رأي
چهار تا شش تـن از شخـصهاي علمـی، فرهنگـی و یـا          

اجتماعی محلی و کشوري
  ریزي کشور رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه

لی انقـالب   اعضاي هیأت امنا توسط وزیر مربوطه به شوراي عا        (
شوند و احکام آنها توسط ریاسـت جمهـوري           فرهنگی معرفی می  

  )شود صادر می
  

  ــ  رئیس دانشگاه  12

ـأت امنـا، رئـیس دانـشگاه از          1350مطابق قانون مصوب اسفند       هی
ربـط   شد ولی اکنون از سـوي وزیـر ذي      سوي هیأت امنا پیشنهاد می    

از تأییـد  شـود و پـس        به شوراي عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد مـی       
در مواردي،  (شود    شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال منصوب می         

وزیر اختیار پیشنهاد خود را بـه انتخابـاتی از سـوي اعـضاي هیـأت                
  )علمی دانشگاه تفویض کرده است

  

13  
هیأت رئیسه 

  دانشگاه
  ــــ

دانشجویی فرهنگـی، آمـوزش و تحـصیل تـا          (رئیس و معاونان    
  )، اداري و مالیتکمیلی، پژوهش و فناوري

  ـــ  شوراي دانشگاه  14

  رئیس دانشگاه: رئیس شورا
هـا،    ها، آموزشـکده    اعضاي هیأت رئیس، رؤساي دانشکده    : اعضا

ها، دو نفراز اعضاي هیأت علمی هر یک از شوراهاي            پژوهشکده
  ) ساله2دوره (تخصصی، دو نفر از اعضاي هیأت علمی 

  

حقیقات و فناوري، یک نهاد عالی جدید تحت عنوان شـوراي عـالی علـوم،            اما بعد از تصویب قانون وزارت علوم، ت       

یکپارچه سازي و انسجام بخشیدن به نظام علمـی کـشور و سیاسـتگذاري              ( با همان هدف برنامه سوم       فناوريتحقیقات و   

  . به وجود آمد) آن

هـا و یـا    معضالت و آشفتگیشده است تا      اي که از طریق آن، سعی می        هاي مفقوده   در واقع یکی از مهمترین حلقه     

امـا  . شکافهاي تعامالت فرابخشی در شبکۀ علمی کشور، رفع و رجوع بشود، شوراي عالی علوم، تحقیقات و فنـاوري بـود                  

نویسندة این سطور، در    . درمورد فلسفۀ وجودي این شوراي عالی و نیز اختیارات و وظایف آن، از ابتدا اختالف وجود داشت                

ـ  کمیته ریزي آموزش عالی   در دبیرخانۀ تغییر ساختار در مؤسسۀ پژوهش و برنامه1379 علمی که از سال هاي کارشناسی 
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هنوز اجمـاع   . 1گرفت  شد، عضویت و فعالیت داشت و از نزدیک در جریان اسناد و سوابق این مباحثات قرار می                  تشکیل می 

  .آمد  علمی کشور به وجود نمیاي از اختیارات همگرا در نظام یا حتی توافق ملی معتبري در خصوص شبکه

 جایگاه   گیري کشور طول کشید که فقط بخشی از این اختالفات دربارة            چند سال در جریان سیاستگذاري و تصمیم      

شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري تا حدودي حل شد و سرانجام به تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت               

قانون اهداف وظایف و ( در آن، مواد و بندهایی به شوراي عالی عتف اختصاص یافته بود       منتهی شد که   83عتف در مرداد    

این در حالی است که هنوز هم، رویکردهاي متفاوتی دربـارة جایگـاه و وظـایف تفـصیلی                  ) 1383تشکیالت وزارت عتف،    

  )1383 تحقیقات و فناوري، اسفند  خبرنامه. (شوراي عالی عتف بویژه به لحاظ ارتباط سازمانی وزارت با آن، وجود دارد

در زمان تدوین این گزارش، تنها مستند قانونی براي شوراي عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه عنـوان اختیـار             

باالدستی براي وزارت عتف، اتفاقاً خود قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب مـرداد                   

 این قانون، تشکیل شوراي عالی عتـف و  3در مادة . است) 1/6/83 تاریخ  45364/33شـماره  ( مجلس شوراي اسالمی     83

جمهـور بـراي کلیـه        ترکیب آن مقرر و افزوده شده است که مصوبات شورا در چارچوب همین قانون پس از تأییـد رئـیس                   

ظـایف و اختیـارات شـوراي مزبـور     در مادة  قانون، و. االجراست مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههاي اجرایی الزم     

  :بدین قرار تعیین شده است

هاي آموزشی و پژوهشی  گذاري کالن در بخش بندي و انتخاب طرحهاي اجرایی بلندمدت سرمایه     اولویت. 1

  و فناوري

هاي علوم، تحقیقات و فناوري بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه. 2

 در تنها قانون مصوب تا این تاریخ به عنوان وظیفۀ اصلی شـوراي عـالی   شود چیزي که گونه که مالحظه می   همان

  :، دو تبصره به شرح زیر آمده است4در ذیل همین ماده . عتف مقرر شده است دو مورد فوق است

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورا در محدودة این قانون بنـا بـه پیـشنهاد وزیـر علـوم، تحقیقـات و          . 1تبصره  

  .رسد تصویب هیأت وزیران میفناروي به 

  .دبیرخانۀ این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مستقر خواهد بود. 2تبصره 

مطابق قانون یاد شده تنها در دو مورد، با تصریح و تعیین، وزارت عتف موظف به ارائه پیشنهاد بـه شـوراي عـالی                        

  :عتف جهت تصویب نهایی توسط آن شورا شده است

ربط بررسی و تهیـه       اي راهبردي تحقیقات و فناوري را با همکاري یا پیشنهاد دستگاههاي اجرایی ذي            اولویته. یک

  )2/ الف2ماده . (بکند و به شوراي عالی عتف پیشنهاد بدهد

ریزي به منظور بومی کردن فناوریهاي انتقال یافته بـه داخـل              در خصوص انتقال فناوري و دانش فنی و برنامه        . دو

  )6/ الف2ماده . ( الزم را اتخاذ و پیشنهادهاي الزم را تهیه و به شوراي عالی عتف ارائه بکندکشور، تدابیر

هاي خود را به      ها و ارزیابی     مورد وزارت موظف شده است که پیشنهاد و گزارش         7در عین حال در قانون مزبور، در        

صالح تعیـین نـشده و بـه شـوراي عـالی عتـف        در این موارد یا مصداق مراجع ذي . ربط ارائه بکند    صالح و ذي    مراجع ذي 

                                                          

  :بنگرید به. 1

  )1380(ایمانی و همکاران . الف

  )1381(ی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی معاونت پژوهش. ب
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  :تصریح نشده است و یا به مراجعی غیر از شوراي عالی عتف تصریح شده است

1/ب2ماده (صالح  پیشنهاد ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذي. یک(  

بـه  یقـاتی  ارائه گزارش سـاالنه ارزیـابی و اعتبارسـنجی دانـشگاهها، مؤسـسات آمـوزش عـالی و تحق                . دو

  )10/ب2ماده (صالح  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی و سایر مراجع ذي

هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه سـازمان               بررسی و پیشنهاد اولویتهاي تخصیص منابع در حوزه       . سه

  )13/ب2ماده (ریزي  مدیریت و برنامه

ا با همکاري سایر مراکز علمی و تحقیقـات کـشور بـه    ارزیابی و تأیید اختراعات، اکتشافات و نوآوریه  . چهار

  )3/ج2ماده (ربط  منظور فراهم نمودن زمینه حمایت از  حقوق مالکیت معنوي و ثبت در مراجع ذي

هاي الزم با هدف تمرکززدایی و افزایش اختیارات          ها و اصالحیه    نامه  ها، آیین   نامه  تنظیم لوایح، تصویب  . پنج

مدیریت اجرایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی و تحقیقـاتی و ارائـه بـه                هیأت امنا شوراي علمی و      

  ) تبصره10ماده (صالح براي طی مراحل قانونی  مراجع ذي

12ماده (صالح  هاي اجرایی قانون وزارت و ارائه به مراجع ذي نامه تهیه آیین. شش(  

قـاتی براسـاس مفـاد منـدرج در     انتخاب و تأیید رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقی        . هفت

  ) تبصره9/ ب2ماده . (وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

صـالح    مورد وزارت موظف شده که در چارچوب ضوابط و مقررات مـصوب مراجـع ذي  9ضمناً در همان قانون، در      

  :فعالیت بکند، بدین قرار

مستمر از فعالیت آنها بـر اسـاس ضـوابط           هاي علمی و حمایت و ارزیابی       صدور مجوز تأسیس انجمن   . یک 

  )7ب 2ماده (صالح  مصوب مراجع ذي

آموختگان و ارزیـابی      هاي دانشجویان و دانش     ها و تشکل    تأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس انجمن      . دو

صـالح    فعالیت آنها و اتخااذ تصمیم در مورد امکان ارائه فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجـع ذي                 

  )8/ب2ماده (

هاي ممیزه، هیأتهاي امناء، هیأتهاي مؤسـس، هیأتهـاي           تأیید صالحیت و صدور احکام اعضاي هیأت      . سه

هاي انتظامی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش یـا             گزینش اعضاي هیأت علمی و هیأت     

  )9/ ب2ماده (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري طبق ضوابط و مقررات موضوعه 

تحقیقاتی داخل و خارج در چارچوب ضوابط        –المللی بین مراکز علمی       توسعه همکاریهاي علمی بین   . چهار 

  )14/ ب2ماده (صالح  و مقررات مصوب مراجع ذي

صدور مجوز تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت دانشگاهها و مراکـز                . پنج

  )15/ب 2ماده (صالح  ساس ضوابط مراجع ذيعلمی خارج از کشور بر ا

ریزي شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهاي درخشان و هدایت آنها به سمت اولویتهـاي            برنامه. شش

ج 2ماده  (صالح    راهبردي کشور در زمینۀ علوم، تحقیقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي             

5(  

گاههاي غیردولتی و شعب دانـشگاههاي معتبـر خـارج از کـشور در        فراهم آوردن زمینه فعالیت دانش    . هفت
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  )8ماده (صالح  چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذي

تشخیص و سلب مسئولیت و صالحیت از مؤسس یا مؤسسان یا هیأتهاي امنا در صورت رفتار آنهـا    . هشت

رسـد   صـالح مـی   بر خالف ضوابط و معیارها و اصول مصوب، بر اساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذي     

  )9ماده (

هاي خاص مالی، معامالتی، اداري، استخدامی و تشکیالتی دانـشگاهها و مؤسـسات               نامه  ضوابط و آیین  . نه

آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب هیأت امنا باید به تأیید وزیر برسد اختیارات وزارت در امور دانـشگاهها و                   

هاي عمومی در راه آنها، ارزیابی، نظارت، حمایـت      مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود تعیین سیاست        

  )10ماده (صالح خواهد بود  و پشتیبانی آنها در چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذي

نویس شرح تفصیلی وظـایف و اختیـارات شـوراي عـالی               شوراي عالی عتف پیش    13/12/83در اولین جلسۀ مورخ     

  :عتف به شرح زیر مورد بررسی قرا رگرفت

 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري   3 و تبصره ماده 4 از ماده  1جراي تبصره   در ا 

، شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شـوراي عـالی علـوم،    ......................، هیأت وزیران در جلسه   )شود  که وزارت نامیده می   (

 قـانون وزارت،  3طبـق تبـصره مـاده    . ، به شرح زیر تصویب نمـود  )شود که شوراي عالی نامیده می    (تحقیقات و فناوري را     

مصوبات شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در چارچوب این قانون پس از تأیید رئیس جمهور براي کلیه مؤسـسات                    «

  :»آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههاي اجرایی الزم االجراست

  . نیاز براي سیاستگذاري علم و فناوريهاي راهبردي و ملی مورد تعیین محورهاي پژوهش. 1

.تصویب اصول حاکم بر نظام سیاستگذاري علم و فناوري. 2

هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، در       هاي کالن توسعه در حـوزه       ها، راهبردها، و برنامه     تصویب سیاست . 3

.هاي کلی نظام انداز و سیاست چارچوب چشم

.گذاري در علوم، تحقیقات و فناوري ههاي ملی و طرحهاي بلندمدت سرمای تعیین اولویت. 4

.هاي توسعه منابع انسانی کشور تصویب سیاست. 5

سازي دستاوردهاي پژوهشی، انتقال و اشاعه فنـاوري و توسـعه فناوریهـاي               هاي تجاري   تصویب سیاست . 6

.نوین

هـاي   هاي جـذب منـابع خـارجی در زمینـه     المللی و سیاست هاي توسعه همکاریهاي بین تصویب سیاست . 7

.، تحقیقات و فناوريعلوم

.هاي علوم، تحقیقات و فناوري، و پیشنهاد آن به دولت بررسی منابع مالی مورد نیاز در حوزه. 8

گـذاري و پـشتیبانی       هاي توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی مورد نیـاز بـراي سـرمایه               تعیین سیاست . 9

.تها و اولویتهاي علوم، تحقیقات و فناوري و پیشنهاد به دول برنامه

هـاي مـصوب      هـا و برنامـه      راهبري منابع عمومی و اعتبارات دولتی تخصیص یافته براي تحقق سیاست          . 10

.شوراي عالی

هـاي ملـی علـوم،     گـذاري در اولویـت   راهبري منابع عمومی و اعتبارات دولتی مورد نیـاز بـراي سـرمایه         . 11

.تحقیقات و فناوري
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هـاي علـوم،      مدنی و بخش خصوصی در زمینه     هاي الزم براي حمایت از فعالیت نهادهاي          تعیین سیاست . 12

تحقیقات و فناوري

نویس لوایح الزم براي توسعه علم و فناوري در کشور، قبـل از تـصویب نهـایی در هیـأت                      تصویب پیش . 13

.وزیران

.ها و مقررات ویژه براي حمایت از توسعه علوم، تحقیقات و فناوري نامه تصویب آیین. 14

.و فرابخشی، براي توسعه علوم، تحقیقات و فناوري در کشورهاي کالن بین بخشی  ایجاد هماهنگی. 15

تععیین سیاستهاي نظارت، ارزیابی و استانداردسازي فعالیتهاي علوم، تحقیقات و فناوري. 16

ارزیابی عملکرد و اثربخشی نظام توسعه علوم، تحقیقات، و فناوري و تعیین سیاستهاي الزم بـراي رفـع                  . 17

.اي نظارت و ارزیابیموانع و تنگناها، بر اساس گزارشه

هاي کمیسیون دایمـی، شـوراهاي وابـسته،          نامه  نامه داخلی و تشکیالت شوراي عالی، آیین        تصویب آیین . 18

.دبیرخانه شوراي عالی

هاي تخصصی و یا کار گروههـاي مـورد نیـاز بـراي      گیري درباره ضرورت و نحوه ایجاد دبیرخانه   تصمیم. 19

.ناوري و یا تعیین دستگاه اجرایی مناسب براي آنهاراهبري اولویتهاي ملی علوم، تحقیقات و ف

.شود انجام سایر اموري که از طرف رئیس جمهوري و یا هیأت وزیران محول می. 20

گیري در مورد برخی از آنها را به کمیـسیون   تواند در اجراي وظایف تفصیلی خود تصمیم تبصره ـ شوراي عالی می  

  .دایمی وابسته به شوراي عالی تفویض کند

  .نویس را مورد تأیید قرار گرفت ر همین جلسه شوراي عالی با اصالحات زیر پیشد

وظایف تفصیلی با اصالحات زیر مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی حقـوقی بـراي                   . 1

  :تصویب به هیأت وزیران ارسال شود

  .یابد ، تغییر می“ب نظامسیاستهاي کلی مصو”به “ سیاستهاي کلی نظام” وظایف تفصیلی، 3 در بند 1/1

  .سازي علوم، تحقیقات و فناوري به وظایف اضافه شود  فرهنگ1/2

  . حصول اطمینان از کاربست نتایج پژوهش در دستگاههاي اجرایی به وظایف اضافه شود1/3

:نامه داخلی شوراي عالی با اصالحات زیر به تصویب رسید آیین. 2

  .شود ، حذف می3 جمله دوم ماده 2/1

  :شوند  اعضاي زیر به کمیسیون دایمی اضافه می2/2

رؤساي فرهنگستان علوم و علوم پزشکی  

رئیس نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها  

معاون پژوهشی وزارت ارشاد اسالمی  

  :شود  به شرح زیر اصالح می9 ماده 3 تبصره 3/2

اي متفاوت باشد و یا در تغییـرات          ارتخانهدر صورتیکه عنوان سازمانی معاون مسئول امور پژوهش و فناوري در وز           ”

  .“شود ربط توسط وزیر مربوط معرفی می سازمانی تغییر کند، معاون ذي
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: مأخـذ : ( آن شوراي عالی به شرح زیر تنظـیم شـده اسـت            13/12/83نامۀ سازمان شوراي عالی عتف مصوبه         آیین

  )1383خبرنامۀ تحقیقات و فناوري اسفند 

 1383ون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، مـصوب مـرداد            قان 4 و   3در اجراي مواد    

گیـري شـوراي عـالی علـوم،      نامه به منظور سازماندهی و تعیین فرایند و شـیوه تـصمیم   مجلس شوراي اسالمی، این آیین    

  .ب رسیده است، به تصوی13/12/1383تحقیقات و فناوري تدوین شده و در اولین جلسه شوراي عالی در تاریخ 

  :نامه از اختصارهاي زیر استفاده شده است ـ در این آیین1ماده 

   مجلس شوراي اسالمی1383قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت، مصوب مرداد : قانون

  شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري: شوراي عالی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري: وزارت

  و فناوريوزیر علوم، تحقیقات : وزیر

  :ـ ساختار شوراي عالی به شرح زیر است2ماده 

  الف ـ رئیس شوراي عالی

  ب ـ شوراي عالی

  ج ـ دبیرکل شوراي عالی

  دـ کمیسیون دایمی شوراي عالی

  ه ـ دبیرخانه شوراي عالی

  و ـ شوراهاي تخصصی

  هاي تخصصی ز ـ دبیرخانه

توانـد ریاسـت      رئـیس جمهـوري مـی     . هـوري اسـت    قانون، ریاست شوراي عالی با رئیس جم       3ـ طبق ماده    3ماده  

  .هاي شوراي عالی را به معاون اول خود واگذار کند جلسه

  ـ وزیر نایب رئیس شوراي عالی است4ماده 

 قـانون، بـه پیـشنهاد وزیـر بـه      4 از ماده 1ـ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شوراي عالی که طبق تبصره   5ماده  

  .نامه است ح پیوست و جزو الینفک این آیینرسد، به شر تصویب هیأت وزیران می

  :شود، به شرح زیر است ـ وظایف دبیرخانه شوراي عالی، که در وزارت تشکیل می6ماده 

  تنظیم برنامه و دستور جلسات شوراي عالی، و ابالغ مصوبات این شورا. 1

لی وظایف این هاي مندرج در شرح تفصی     سازي و پشتیبانی کارشناسی شوراي عالی در همه زمینه          تصمیم. 2

شورا 

.ریزي براي تحقق سیاستهاي مصوب شوراي عالی با تعامل فرابخشی برنامه. 3

.پیگیري، انجام هماهنگیهاي فرابخشی، حمایت، و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالی. 4

هاي تخصـصی   ارایه خدمات اداري، مالی و حقوقی به شوراي عالی، کمیسیون دایمی، شوراها و دبیرخانه            . 5

ه به شوراي عالیوابست

تهیه گزارشهاي ارزیابی. 6
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رسانی عمومی اطالع. 7

بندي، مستندسازي، و حفظ اسناد مربوط به شوراي عالی طبقه. 8

.شود انجام سایر اموري که از طرف شوراي عالی محول می. 9

 مورد   و تشکیالت  2نامه تشکیل دبیرخانه شوراي عالی در وزارت، شامل وظایف تفضیلی مرتبط با بند                آیین: تبصره

  .رسد شود و به تصویب کمیسیون دایمی شوراي عالی می نیاز، از طرف وزارت پیشنهاد می

 بودجه دبیرخانه هر سال دبیرکل تنظیم شده و پس از تأیید وزیر و تصویب در کمیـسیون دایمـی شـوراي     -7ماده  

  .شود بوط به دبیرخانه منظور میریزي کشور به صورت خارج از شمول در ردیف مر عالی، توسط سازمان مدیریت و برنامه

دبیرکـل  . شـود   ـ دبیرکل شوراي عالی از طرف وزیر معرفی و با تأکید و حکم رئیس جمهـور منـصوب مـی                   8ماده  

  :شوراي عالی در سطح معاون وزیر است و وظایف زیر را برعهده دارد

هـاي   بیرخانـه مدیریت امور مربوط به تشکیل جلسات شـوراي عـالی، کمیـسیون دایمـی، و شـوراها و د             . 1

  تخصصی وابسته به شوراي عالی

ریاست دبیرخانه شوراي عالی. 2

پیشنهاد تشکیالت دبیرخانه شوراي عالی به وزیر. 3

هاي شوراي عالی، دبیرخانه و شوراهاي وابسته به شوراي عالی تشخیص و تسجیل هزینه. 4

دجه، در موضوعهاي مرتبط    هاي بو   انعقاد قراردادهاي مطالعاتی، پژوهشی، خدماتی، و مبادله موافقت نامه        . 5

با شوراي عالی

تهیه گزارشهاي مورد نیاز شوراي عالی. 6

.شود انجام سایر اموري که از طرف شوراي عالی محول می. 7

گیري و کارشناسی اولیه دستور کارهـا،   ـ شوراي عالی به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم  9ماده  

  .دهد را تشکیل می) کمیسیون دایمی(حقیقات و فناوري کمیسیون دایمی شوراي عالی علوم، ت

  :الف ـ ترکیب کمیسیون دایمی، به شرح زیر است

  ]رئیس کمیسیون دایمی[وزیر . 1

]نایب رئیس و دبیر کمیسیون دایمی[دبیرکل شوراي عالی . 2

وزارت) وفناوري(معاون پژوهش . 3

معاون آموزشی وزارت. 4

 پزشکیمعاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش. 5

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش. 6

]ارتباطات و فناوري اطالعات، صنایع، نفت، کشاورزي[هاي منتخب دولت  معاونان پژوهشی وزارتخانه. 7

معاون پژوهی وزارت نیرو. 8

معاون پژوهی وزارت دفاع و نیروهاي مسلح. 9

معاون پژوهی وزارت بازرگانی. 10
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ریزي ن مدیریت و برنامهمعاون امور فرهنگی و آموزش و پژوهش سازما. 11

رئیس دفتر همکاریهاي فناوري ریاست جمهوري. 12

دو نفر از رؤساي مراکز پژوهشی دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤساي مراکز پژوهشی وابسته به                   . 13

آموزش پزشکی، به انتخاب رؤساي مراکز پژوهشی مربوط وزارت بهداشت، درمان و

تی تحت پوشش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و عـضو شـوراي      دو نفر از رؤساي دانشگاههاي دول    . 14

عالی و یک نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتی علوم پزشکی تحـت پوشـش وزارت بهداشـت، درمـان، و          

.آموزش پزشکی عضو شوراي عالی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی. 15

. شوراي عالی، منتخب انجمنهاي علمیسه نفر از دانشمندان و صاحبنظران سیاستگذاري علم و فناوري عضو. 16

.یک تا سه نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوري، به پینشهاد دبیر کل و تأیید وزیر. 17

سه نفر از صاحبنظران بخشهاي تولیدي خدماتی خصوصی، منتخب رئیس جمهور و عضو شوراي عالی. 18

بـه تـشخیص وزیـر و بـا حـق رأي، بـه              ها و سازمانهاي دولتی دیگر، برحسب مـورد           ـ معاونان وزارتخانه  1تبصره  

  .کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد

  .شوند ـ اعضاي حقیقی کمیسیون دائمی براي مدت سه سال انتخاب می2تبصره 

  .شود ربط و کمیسیون دائمی توسط وزیر مربوط معرفی می ها، معاونان ذي ـ در صورت تغییر سازمانی در وزارتخانه3تبصره 

  یارات کمیسیون دائمی به شرح زیر استـ وظایف و اخت10ماده 

  .شود گیري در مواردي از وظایف تفصیلی شوراي عالی که از طرف آن شوراي تفویض اختیار می تصمیم. 1

.شود بررسی و اظهار نظر در مواردي که از طرف شوراي عالی ارجاع می. 2

  .شود یمی تصویب مینامه داخلی کمیسیون دایمی توسط وزارت تهیه و در کمیسیون دا ـ آیین11ماده . 3

هاي مختلف علوم، تحقیقـات و فنـاوري، شـوراهاي            ـ شوراي عالی به منظور بهبود سیاستگذاري در زمینه        12ماده  

تعداد، ترکیب اعضاء و نحوه تـشکیل شـوراهاي       . دهد  دایمی یا موقت تشکیل می    ) شوراهاي تخصصی (خاص یا تخصصی    

  . تصویب شوراي عالی تعیین خواهد شدتخصصی، برحسب نیاز به پیشنهاد کمیسیون دایمی و

هـاي تخصـصی    ـ شوراي عالی به منظور راهبردي متمرکز توسعه فناوریهـاي بـا اولویـت ملـی، دبیرخانـه     13ماده  

هـاي    تعـداد و نحـوه تـشکیل دبیرخانـه        . دهـد   دایمی یا موقـت تـشکیل مـی       ) هاي تخصصی   دبیرخانه(اولویتهاي فناوري   

  .کمیسیون دایمی و تصویب شوراي عالی تعیین خواهد شدتخصصی، بر حسب نیاز به پیشنهاد 

  .ِود ـ جلسات شوراي عالی به پیشنهاد وزیر و تأیید رئیس جمهوري تشکیل می14ماده 

توانند درخواست خود را براي تشکیل جلسه شـوراي مزبـور همـراه بـا          هر کدام از اعضاي شوراي عالی می      : تبصره

  .و اقدام الزم به وزیر تسلیم کننددستور جلسه پیشنهادي، براي هماهنگی 

  .جمهوري و یا معاون اول وي خواهد بود ـ ریاست جلسات شوراي عالی با رئیس15ماده 

تبصره ـ در غیاب رئیس جمهوري و یا معاون اول وي، جلسات شوراي عالی به ریاست نایب رئیس تشکیل خواهد  

  .شود باید متعاقباً به تأیید ایشان برسد ري تشکیل میمصوبات شوراي عالی در جلساتی که در غیاب رئیس جمهو. شد

  .شود یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران اتخاذ می  اعضا رسمیت می3/2ـ جلسات شوراي عالی با حضور 16ماده 
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  2ـ5 و 1ـ5بندي نتایج فصول  جمع. 5ـ2ـ5

ومی و ساختاري و دور جدیـد آن توصـیف شـد براسـاس     نتایج برآمده از آنچه در دو فصل گذشته و در ارتباط با تحوالت مفه  

  : شود  ارائه می2/11 و 1/11جداولی که در بخش چارچوب نظري و مدل تحلیلی آمده است، در این جا به صورت جداول 

 شمسی 70مقایسۀ دو دورة قبل از دهه (هاي محیط جهانی در  علم و آموزش عالی  نیمرخ ارزش» 1/11« شماره جدول

  )آنو بعد از 

  نیمرخ ارزشها در محیط جهانی. الف

محیط نظام علمی و آموزش عالی
ردیف

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70 و بخشی از دهۀ 60تا دهۀ 

  روند تمرکززدایی  تمرکزگرایی  1

  ضرورت تنوع منابع مالیدریافت بودجۀ دولتی  2

گرایش به بخش غیردولتیگرایی دولت  3

هاي نیمه حضوري و غیرحضوري رشد آموزشهاي حضوري شمحوریت آموز  4

هاي مجازي یادگیري فناوري اطالعات و ارتباطات و محیطتکنولوژي آموزشی در حد سنتی  5

استقالل دانشگاههازندگی دانشگاهها در درون دولت  6

آموزش عالی فراگیرگرا آموزش عالی نخبه  7

کارآفرینیرسالت اجتماعی کردن دختران و پسران  8

آموزش عالی به مثابۀ صنعت)غالباً فرهنگی(دانشگاه همچون نهاد   9

روند شرکتی شدن دانشگاهدانشگاه به عنوان سازمان اجتماعی غیرانتفاعی  10

مطرح شدن اختیارات دانشگاهی در پذیرشپذیرش متمرکز دانشجو  11

گرایی تقاضاعرضه محوري  12

یفیت و ضرورت استاندارد شدناطمینان از کرشد کمی  13

  روند رقابتی شدن محیطمحیط غیررقابتی  14

  هاي علمNGOرشد   )هاي تخصصی مثل انجمن( هاي علمNGOضعف   15

  ضرورت پاسخگویی و التزام اجتماعی  پاسخگویی اداري به دولت  16

  ریزي درسی اختیارات برنامه  ریزي متمرکز درسی برنامه  17
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محیط نظام علمی و آموزش عالی
ردیف

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70 و بخشی از دهۀ 60تا دهۀ 

  المللی شدن گرایی و بین ند جهانرو  گرا نگاه درون  18

  افزایش اختیارات هیأتهاي امنا  انحالل و سپس اختیارات محدود هیأتهاي امنا  19

  ضرورت سازوکارهاي خودارزیابی  حسابرسی بیرونی دولت  20

  گري از دولت رفع تصدي  گري دولتی تصدي  21

  گرایی تنوع  تنوع اندك  22

  کاالي ضروري و شبه عمومی: دانش  کاالي نیمه تجملی و خصوصی: دانش  23

  )اقتصاد دانش(دانش همچون دارایی و مزیت رقابتی   دانش عامل فرعی در اقتصاد  24

  رشد عرصۀ عمومی علم  ضعف عرصۀ عمومی علم  25

  سطح باالي مشارکت کنشگران دانش  سطح پایین مشارکت جویی کنشگران دانش  26

  منابع دولتیچالشهاي محدودیت    دولتی–منابع سنتی   27

  محوریت شوراي عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  محوریت شوراي عالی انقالب فرهنگی  28

  گرایش به یکپارچگی و انسجام نظام علمی  پراکندگی نظام علمی  29

   یادگیري–شبکه تعاملی یاددهی   نظام استاد شاگردي  30

  ها ها و چندرشته رشد بین رشته  هاي سنتی رشته  31

  2علم سبک   1علم سبک   32

  گرایی و مسأله محوري علمی زمینه  گرایی علمی ناب  33

  )دانشگاه، دولت و بنگاه(تعامل مثلثی دانشگاه   دانشگاه برجی عاجی  34

  )دانشگاههاي پژوهشی(آموزش عالی در پیوند با پژوهش   جدایی آموزش عالی و پژوهش  35

   صنعت و جهان کارتعامل دانشگاه و  جدایی دانشگاه از صنعت  36

  نوآوري/ تحقیق و توسعه   تحقیقات سنتی  37

  ظهور و افزایش بیکاري نیروهاي متخصص  آموختگان نبود بیکاري؛ معضلی جدي براي دانش  38

39  
آموزش (دانستن و آموزش عالی به عنوان یک فضیلت 

  )عالی به عنوان تقاضاي چندم

عالی به آموزش (دانستن و آموزش عالی به عنوان یک حق 

  )عنوان تقاضاي اول
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محیط نظام علمی و آموزش عالی
ردیف

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70 و بخشی از دهۀ 60تا دهۀ 

  سرمایه فرهنگی  سرمایه انسانی، اقتصادي  40

  هاي یادگیرنده سازمان  هاي سنتی سازمان  41

  کاالیی شدن آموزش عالی  آموزش عالی سنتی  42

  کارکنان دانش  کارکنان سنتی  43

  افزایش مرزهاي دانش  44
  تجاري شدن دانش

  )گرایش به تولید محصول و ارزش افزوده(

  استاد پیمانکار  استاد آموزشگر و پژوهشگر  45

  گرایی دانشگاه برون  گرایی دانشگاه درون  46

  شبه اجتماع علمی  اجتماع علمی  47

  انحصار دانشگاه  48
  زدایی از دانشگاه انحصار

  )ظهور بنگاههاي رقیب و مرکززدایی از علم(

  اي علم هاي مبادله ارزش  هاي استعالیی علم ارزش  49

  گرا و تقاضاگرا استاندارد شدن و مالکهاي مصرف  هاي معرفت شناختی و پداگوژیک علم مالك  50

  ) بومی شدن–جهانی (جهانی شدن   اسالمی شدن و بومی شدن  51

  ظهور جریان واقعیت مجازي  تعامالت چهره به چهره  52

  ایدئولوژي زدایی  رویکرد ایدئولوژیک  53

  )و روندهاي معکوس(وجنسیتی آموزش عالی د  آموزش عالی تک جنسیتی  54

55  
محیط با ثبات علم و تغییرات نسبتاً قابل کنترل با 

   ساله10مضربهاي 
  اي تغییرات ناپیوسته با خاصیت بال پروانه

  ها اي علم و میان رشته ساختار شبکه  ساختار درختی علم  56

  مدلهاي شبه اقتصادي علم  شناختی علم مدلهاي شناختی و جامعه  57

  ویژگیهاي شبه بنگاهی دانشگاه  گیهاي پردیسی دانشگاهویژ  58

  تعامل دانشگاه و بنگاه در تولید و مصرف علم  رابطۀ خطی میان دانشگاه و بنگاه در تولید مصرف علم  59

  اهمیت فناوري و ساختارهاي آن  مغفول بودن حلقه فناوري  60

  نوآوري به معناي تولید محصول تازه  61
کاربردهاي تجاري نو در (ده، دانش، فرایند و ساختار اي از ای نوآوري شبکه

  )شبکۀ نوآوري) (جریان دانش
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محیط نظام علمی و آموزش عالی
ردیف

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70 و بخشی از دهۀ 60تا دهۀ 

  گري استاد نقش تسهیل  نقش تعلیمی استاد  62

  هاي آموزش عالی مشارکت دانشجو حداقل در بخشی از هزینه  آموزش عالی رایگان  63

  گیرندة موج سومی شتابوقوع تغییرات   آستانۀ تغییرات ناپیوستۀ ناشی از انقالب الکترونیک  64

  پیچیدگی شدید تا فوق پیچیدگی  پیچیدگی نسبی  65

  نظم آشوبناك  نظم نسبی ـ ثبات نسبی  66

  نااطمینانی زیاد  عدم اطمینان نسبی  67

  تحول مفاهیم و پارادایمها  هاي مستقر پیشین مفاهیم متعارف در پارادایم  68

  والت ساختاريتح  نهادهاي شناخته شده در ساختارهاي متعارف  69

  )بازتعریف اهداف(تحول در غایات و نه فقط در وسایل   ثبات غایات و تغییر در وسائل  70

   اهداف کاربردي و تحقیق و توسعه غلبۀ  اهداف نظري غلبۀ  71

  آموزش مبتنی بر پژوهش و ظهور دانشگاههاي پژوهشی   آموزش بر پژوهش غلبۀ  72

  ري آموزش عالیتقاضا محو  عرضه محوري آموزش عالی  73

  اهمیت یافتن کسب منفعت و موقعیت  ارزش محوري جستجوي حقیقت  74

ـ اجتماعی و غیرانتفاعی: دانشگاه  75   یک صنعت و با رفتارهاي شبه ـ بازاري: دانشگاه  عمدتاً یک نهاد فرهنگی 

  شبکۀ علمی فراسازمانی  هاي سنتی آموزش عالی سازمان  76

  گرا در محیط رقابتی دانشگاه مشتري  دولتگرا در درون  دانشگاه نخبه  77

  دانشگاه کارآفرین و بازاریاب  یاب دانشگاه نظریه پرداز و حقیقت  78

  تأکید بر یادگیري فعال و مشارکتی  تأکید بر آموزش یک طرفه  79

  گري هیأت علمی نقش تسهیل  اسطورة استاد دانشگاه  80

   منابع دولتی و نیاز به تنوع منابع مالیمحدودیت   تأمین آموزش عالی از سوي دولت غلبۀ  81

  آموزش عالی غیرحضوري و مجازي  آموزش عالی حضوري ـ فیزیکی  82

  العمر آموزش عالی مادام  هاي تعریف شدة آموزش عالی دوره  83
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محیط نظام علمی و آموزش عالی
ردیف

 شمسی90 تا دهۀ 70بعد از دهۀ  شمسی70 و بخشی از دهۀ 60تا دهۀ 

  گر دولت نقش مستقیم و مداخله  84
به میان امدن نقش غیر مستقیم بستر سازي و حمایت و 

  ارزیابی براي دولت

  بهره وري و برآمدن از عهده رقابتها  انجام وظایف از قبال راس هرم  85

  اهمیت خود گردانی  وابستگی بیش از حد به بودجه دولتی  86

  از تحقیق و توسعه تا نسل هاي جدید نوآوري  تحقیقات سنتی  87

  تبدیل دانش به ثروت و پول  تبدیل پول به دانش  88

  )سازي تجاري(قتصادي دانش ارزش افزوده ا  گسترش مرز هاي دانش  89

  بین المللی شدن جهانی شدن  محدوده ملی آموزش عالی  90

  اقتصاد مبتنی بر دانش  اقتصاد مبتنی بر منابع سنتی ثروت  91

  )بازار دانش(صنعت دانش در میدان عرضه و تقاضا   دانشگاه سنتی  92

  روندهاي محیطی و پیامدهاي سیستمی. ب

   و پیامدهاي سیستمیروندهاي محیطی» 2/11 «جدول

محیط نظام علمی و آموزش عالی

What /آموزش و پرورش  If /نظام علمی و آموزش عالی  

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)
روندهاي آتی محیط

(Trends)  

ردیف

  1  روند تمرکززدایی  يفرصت ابتکارات تعامل مستقیم با دانشگاهها و مراکز علم و فناور

مشکل افزایش قیمت محصوالت و خدمات نظام علمی   2  ضرورت تنوع منابع مالی

پذیري آموزش عالی تحت شرایط قیمتی کشش گرایش به بخش غیردولتی 3  

فرصـت ادامـۀ تحـصیل معلمـان و         / پـذیري     امکان افزایش کـشش   

مدیران و ارتقاي هرم تحصیلی نیروي انسانی
نیمه حضوري و غیرحضوريهاي  رشد آموزش 4  

                        
هــاي مجــازي  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات و محــیط

یادگیري
5  

اي هاي قواعد رقابتی با ارزشهاي مبادله پیچیدگی استقالل دانشگاهها 6  

آموزان به تحصیالت عالیه با توجـه بـه           آمیز بودن تمایل دانش     مسأله

و فرصت گسترش بازار هدفپذیري محدود  کشش
آموزش عالی فراگیر 7  
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آموزان در  سازي دانش مشکل ناکارآمدي آموزش و پرورش براي آماده

جهت کارآفرینی
کارآفرینی 8  

هاي محدود براي رشـد در یـک شـرایط رقـابتی و عرضـه و                  توانایی

تقاضاي بازار
آموزش عالی به مثابۀ صنعت 9  

                         روند شرکتی شدن دانشگاه 10  

آمـوزان بـراي پـذیرش در         سازي دانش   هاي تازه براي آماده     پیچیدگی

)اي هاي مدرسه فرصت اهمیت یافتن دروس و فعالیت(دانشگاهها 
مطرح شدن اختیارات دانشگاهی در پذیرش 11  

فرصت سفارش برحسب تقاضا به آموزش عالی و تأمین نیازهاي تخصصی در 

و مدیر و برنامهسطح معلم 
گرایی تقاضا 12  

اطمینان از کیفیت و ضرورت استاندارد شدن  ارتقاي سطح کیفی معلمان و مدیران 13  

  14  روند رقابتی شدن محیط  هاي درسی چالشهاي اعتبار برنامه

  15  هاي علمNGOرشد   فرصت استفاده از انجمنهاي علمی در جهت رفع نیازهاي تخصصی

  16  ضرورت پاسخگویی و التزام اجتماعی   انجمنهاي اولیاء مربیانتأمین نیازهاي تخصصی

محیط نظام علمی و آموزش عالی

What /آموزش و پرورش  If /نظام علمی و آموزش عالی  

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)
روندهاي آتی محیط

(Trends)  

ردیف

  17  ریزي درسی اختیارات برنامه  هاي درسی نامهچالشهاي اعتبار بر

                          18  المللی شدن گرایی و بین روند جهان  

  19  افزایش اختیارات هیأتهاي امنا  فرصت تعامل با دانشگاهها در جهت رفع نیازها

  20  کارهاي خودارزیابیضرورت سازو  تهدیدهاي ناشی از معوق ماندن ارزیابی و حسابرسی دورة انتقال

چالشهاي تعامالت غیر هم سطح یک دستگاه دولتی بـا سـازمانهاي            

  غیردولتی آموزش عالی
  21  گري از دولت رفع تصدي

  22  گرایی تنوع  فرصت براي تأمین نیازهاي تخصصی

اي در اقتصاد دانش و مزیتهـاي         فرصت موقعیتی به دلیل جایگاه پایه     

  )زار دانشسهم در با(اجتماعی و رقابتی 
  23  کاالي ضروري و شبه عمومی: دانش

                           24  )اقتصاد دانش(دانش همچون دارایی و مزیت رقابتی  

  25  رشد عرصۀ عمومی علم  چالشهاي اعتبار
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                  26  سطح باالي مشارکت کنشگران دانش  

  27  شهاي محدودیت منابع دولتیچال  اي افزایش سطح رقابتی رقباي بودجه

  28  محوریت شوراي عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  کاهش بخشی از اختیارات متعدد در سطح آموزش عالی

                          29  گرایش به یکپارچگی و انسجام نظام علمی  

  30  دگیري یا–شبکه تعاملی یاددهی   چالشهاي اعتبار الگوهاي معلم محوري

  ها چالشهاي اعتبار برنامه

  فرصت براي تأمین نیازهاي تخصصی
  31  ها ها و چندرشته رشد بین رشته

                           32  2علم سبک  

  ها چالشهاي اعتبار برنامه

  فرصت براي تأمین نیازهاي تخصصی
  33  گرایی و مسأله محوري علمی زمینه

  34  )دانشگاه، دولت و بنگاه(تعامل مثلثی دانشگاه   نیازها از طریق تعامالت مثلثیفرصتهاي تأمین بخشی از 

 عالیآموزش نظام علمی و محیط

What / ورشر پوآموزش If / و آموزش عالیعلمینظام 

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)
 محیطآتی روندهاي

(Trends)  

ردیف

  35  )دانشگاههاي پژوهشی(آموزش عالی در پیوند با پژوهش   هاي آموزشی چالشهاي اعتبار برنامه

  36  تعامل دانشگاه و صنعت و جهان کار  فرصتهاي تأمین بخشی از نیازها از طریق تعامالت مثلثی

  37  نوآوري/ تحقیق و توسعه   فرصت براي تحقیق و توسعه

  38  ظهور و افزایش بیکاري نیروهاي متخصص  زانآمو مشکالتِ انتقال یافته به دانش

  مشکالت پاسخگویی به افزایش تقاضا
آموزش عالی  (دانستن و آموزش عالی به عنوان یک حق         

  )به عنوان تقاضاي اول
39  

  40  سرمایه فرهنگی  گذاري فرهنگی آموزان در استراتژیهاي سرمایه مشکالت دانش

  41  هاي یادگیرنده نسازما  چالشهاي اعتباري سازمان و عملکرد

  42  کاالیی شدن آموزش عالی  هاي درسی و آموزشی چالشهاي اعتباري برنامه

  43  کارکنان دانش  چالشهاي اعتباري سازمان و عملکرد
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  هاي درسی و آموزشی چالشهاي اعتباري برنامه
  تجاري شدن دانش

  )گرایش به تولید محصول و ارزش افزوده(
44  

  45  استاد پیمانکار   تخصصیفرصت براي تأمین نیازهاي

  46  گرایی دانشگاه برون  فرصتهاي تعاملی

              47  شبه اجتماع علمی  

  فرصتهاي رقابتی براي تأمین نیازهاي تخصصی
  زدایی از دانشگاه انحصار

  )ظهور بنگاههاي رقیب و مرکززدایی از علم(
48  

  49  اي علم اي مبادلهه ارزش  هاي درسی و آموزشی چالشهاي اعتباري برنامه

                          50  گرا و تقاضاگرا استاندارد شدن و مالکهاي مصرف  

                           51  ) بومی شدن–جهانی (جهانی شدن  

  52  ظهور جریان واقعیت مجازي  چالشهاي تکنولوژي آموزشی و زیرساختهاي ارتباطی و اطالعاتی

 عالیآموزشنظام علمی و  محیط

What / ورشر پوآموزش If / و آموزش عالیعلمینظام 

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)  

 محیطآتی روندهاي

(Trends)  

ردیف

  53  ایدئولوژي زدایی  هاي درسی و آموزشی چالشهاي اعتباري برنامه

  54  )و روندهاي معکوس(آموزش عالی دوجنسیتی   آموزان دختر راي دانشپذیري ب فرصت افزایش کشش

هاي آموزش و پرورش      ها و فرایندها و روش      چالشهاي اعتباري برنامه  

  و مدارس
  55  اي تغییرات ناپیوسته با خاصیت بال پروانه

                          56  ها اي علم و میان رشته ساختار شبکه  

اي و   اشی از آماده نبـودن بـه زنـدگی در شـرایط مبادلـه            تهدیدهاي ن 

  رقابتی
  57  مدلهاي شبه اقتصادي علم

                          58  ویژگیهاي شبه بنگاهی دانشگاه  

اي و   تهدیدهاي ناشی از آماده نبـودن بـه زنـدگی در شـرایط مبادلـه             

  رقابتی
  59  تعامل دانشگاه و بنگاه در تولید و مصرف علم

                          60  اهمیت فناوري و ساختارهاي آن  

                          
کاربردهاي تجاري نو در (اي از ایده، دانش، فرایند و ساختار   نوآوري شبکه 

  )شبکۀ نوآوري) (جریان دانش
61  
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                          62  گري استاد نقش تسهیل  

                          
هاي آموزش    مشارکت دانشجو حداقل در بخشی از هزینه      

  عالی
63  

تهدیدات ناشی از ناکارآمد شدن نه تنها وسایل نیل به اهداف بلکـه خـود               

  .اهدافی که در موج دوم مطرح بود
  64  گیرندة موج سومی وقوع تغییرات شتاب

  65  پیچیدگی شدید تا فوق پیچیدگی  ها تالل در برنامههاي سنتی و اخ بینی به هم خوردن پیش

  66  نظم آشوبناك  نظمی مواجهۀ مدیریت در سطح مدرسه و نظام با بی

  67  نااطمینانی زیاد  ریزي بحران مدیریت و برنامه

  68  تحول مفاهیم و پارادایمها  ریزي بحران مدیریت و برنامه

  69  تحوالت ساختاري  ریزي بحران مدیریت و برنامه

  70  )بازتعریف اهداف(تحول در غایات و نه فقط در وسایل   ها و نوآوریها فرصت براي ظهور خالقیت

 عالیآموزش نظام علمی و محیط

What / ورشر پوآموزش If / و آموزش عالیعلمینظام 

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)  

یط محآتی روندهاي

(Trends)  

ردیف

  71   اهداف کاربردي و تحقیق و توسعه غلبۀ  اهمیت یافتن دروس کاردستی، آزمایشگاهی، عملی و میدانی

فرصت غنا یافتن محیط علمی ـ دانشگاهی بـراي اسـتفاده از آن در    

  حل مسائل
  72  آموزش مبتنی بر پژوهش و ظهور دانشگاههاي پژوهشی

اهیان در اصــالحات فرصــت اســتفاده از خــدمات تخصــصی دانــشگ

  بنیادین آموزش و پرورش
  73  تقاضا محوري آموزش عالی

  74  اهمیت یافتن کسب منفعت و موقعیت  گذار تهدید اختالالت رفتاري جوانان در دورة

  75  یک صنعت و با رفتارهاي شبه ـ بازاري: دانشگاه  امکان تعامل با دانشگاه در جهت توسعه

ی کشور براي اسـتفاده از آن در  فرصت افزایش ظرفیتهاي شبکه علم    

  جهت بهبود مداوم آموزش و پرورش
  76  شبکۀ علمی فراسازمانی

تهدیدهاي ناشی از خو گرفتن آموزش و پرورش به وابستگی بیش از            

  هاي دولتی اندازه به بودجه
  77  گرا در محیط رقابتی دانشگاه مشتري

جتماعی تهدیدهاي ناشی از ضعف فرهنگ کارآفرینی در فرایندهاي ا        

  آموزان کردن دانش
  78  دانشگاه کارآفرین و بازاریاب

  79  تأکید بر یادگیري فعال و مشارکتی  هاي تدریس سنتی در مدارس اعتباري روش بی
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فرصت افزایش مهارتهاي دبیران آموزش و پـرورش کـه از مراکـز و              

  شوند التحصیل می دانشگاههاي تربیت معلم فارغ
  80  گري هیأت علمی نقش تسهیل

فرصت استقبال دانشگاهها و دانشگاهیان از سفارشـهاي پژوهـشی و           

  اي آموزش و پرورش مشاوره
  81  محدودیت منابع دولتی و نیاز به تنوع منابع مالی

التحصیالن آموزش و پرورش      فرصت امکان جذب هر چه بیشتر فارغ      

  هاي آموزش عالی به دوره
  82  آموزش عالی غیرحضوري و مجازي

ریـزان و سـایر        سطح کیفی مدیران و معلمان و برنامـه        امکان ارتقاي 

  کارکنان آموزش و پرورش
  83  العمر آموزش عالی مادام

  فرصت براي ابتکارات مدیریتی در سطح مدارس
به میان امدن نقش غیر مستقیم بستر سازي و حمایـت و       

  ارزیابی براي دولت
84  

مله آمـوزش و    هاي ارتباط دانشگاه با جامعه و از ج         فرصت رشد زمینه  

  پرورش
  85  بهره وري و برآمدن از عهده رقابتها

  86  اهمیت خود گردانی  فرصت امکان تعامالت مؤثرتر با دانشگاه

غنا یافتن محیط علمی براي استفاده از آن در سیاستگذاري و راهبري 

  آموزش و پرورش
  87  از تحقیق و توسعه تا نسل هاي جدید نوآوري

  88  تبدیل دانش به ثروت و پول  هاي دوره گذار دلیتعا تهدیدات ناشی از بی

 عالیآموزش نظام علمی و محیط

What / ورشر پوآموزش If / و آموزش عالیعلمینظام 

  آمدهاي سیستمی براي آموزش و پرورش نتایج و پی

(Results and Outcomes)  

 محیطآتی روندهاي

(Trends)  

ردیف

  89  )سازي تجاري(ارزش افزوده اقتصادي دانش    درسیهاي اعتباري بسیاري از برنامه بی

گرایـی حـاکم بـر     گرایـی و محلـی   ناکارآمدي الگوهاي مفـرطِ بـومی    

  آموزش و پرورش
  90  بین المللی شدن جهانی شدن

  91  اقتصاد مبتنی بر دانش  هاي توسعه فرصت اهمیت یافتن آموزش و پرورش در کل برنامه

انند خدمات تخصصی پژوهشی و     فرصت استفاده از کاالهاي علمی م     

  اي مشاوره
  92  )بازار دانش(صنعت دانش در میدان عرضه و تقاضا 

  نسبت سازمانی آموزش و پرورش با آموزش عالی. 3ـ5

اي دولتی براي آموزش عـالی وجـود نـدارد و امـور آن بـر عهـدة                صرف نظر از کشورهایی که اصوالً وزارتخانه      

اي و خود دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش          ها، کنفدراسیونها و سازمانهاي حرفه      نجمنشوراهاي ایالتی، هیأتهاي امنا، ا    

هاي دولتی براي آموزش عالی وجود دارد این پرسـش بـه میـان                عالی و پژوهشی است، در بقیه کشورها که وزارتخانه        

ت یا از هم دیگـر جـدا   آید که آیا این وزارت با وزارت مربوط به سطح آموزش عمومی، ابتدایی و متوسطه، یکی اس              می
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  . هستند

دار   دهـد کـشورهایی کـه یـک وزارت واحـد، عهـده              ها و مطالعات تطبیقـی نـشان مـی          مروري در اسناد و گزارش    

هاي ملی مربوط به همۀ سطوح آموزش از ابتدایی تا عالی است در اکثریت هستند و فراوانی بیشتري      ها و ارزیابی    مشی  خط

  .هاي مربوط به سطوح آموزشی جدا هستند، دارند تنسبت به کشورهاي دیگري که وزار

تنهـا  %) 74( مورد از این کـشورها  34 کشور صورت گرفته است در 46بر اساس مروري که در مطالعات مربوط به         

این وزارتخانه در کشورهاي مزبور با عناوین مختلفی نامگذاري شـده           . یک وزارتخانه براي کلیۀ سطوح آموزش وجود دارد       

 است ولی به صورتهاي گوناگون و با کلمات دیگر، آمده است (Education)ترین واژة آن آموزش و پرورش   که مشترك 

  ):ب1383 و فراستخواه، 1383دانشنامۀ آموزش عالی، (بدین قرار 

وزارت آموزش و پرورش  

وزارت آموزش ملی  

وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش  

وزارت آموزش، پرورش و امور جوانان  

و علوموزارت آموزش   

وزارت آموزش عمومی  

وزارت آموزش و پرورش و ورزش  

وزارت آموزش، جوانان و ورزش  

وزارت آموزش و پژوهش  

وزارت آموزش، پرورش، علوم و فرهنگ  

وزارت آموزش ملی  

اي وزارت آموزش ملی و آموزش حرفه  

وزارت علوم، فناوري، آموزش و فرهنگ  

وزارت توسعه منابع انسانی  

وزارت ) یا عناوین مـشابه آن    (از کشورهاي یاد شده، عالوه بر وزارت آموزش و پرورش           % 26عنی   مورد ی  12اما در   

ماننـد وزارت علـوم و فنـاوري، وزارت آمـوزش عـالی             (براي آموزش عالی وجود دارد      ) هاي دیگر   یا احیاناً وزارتخانه  (دیگر  

 آمـوزش عـالی، وزارت       اي و عالوه بـر وزارت       ایهدر ماداگاسکار جدا از وزارت آموزش متوسطه پ       ) ووزارت علوم و تحقیقات   

  .اي و آموزش فنی وجود دارد دیگري با عنوان وزارت آموزش حرفه

  :دار آموزش در آنها درج شده است هاي عهده  کشور با ذکر وزارتخانه46عناوین » 12 «جدولدر 

  دار آموزش در چند کشور جهان هاي دولتی عهده سازمان» 12« شماره جدول

هاي آموزشی نسازما نام کشور ردیف

وزارت آموزش و پرورش آرژانتین 1
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   2  آلمان   آموزش و پرورش وزارت

  3  الجزایر  وزارت آموزش ملی  وزارت آموزش عالی و پژوهشهاي ملی

  4  اندونزي   آموزش و پرورش وزارت  

  5  اسپانیا  وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش  

  6  اسلووکی   آموزش و پرورشوزارت  

  7  اتریش  وزارت فدرال آموزش، علم و فرهنگ  وزارت علوم، تحقیقات

  8  اردن  وزارت آموزش و پرورش  وزارت آموزش عالی

  
آموزي امور  وزارت آموزش و پرورش، مهارت

  جوانان
  9  استرالیا

  10  اوکراین  وزارت آموزش و علوم  

  11  ایتالیا  وزارت آموزش عمومی  

  12  برزیل  رت آموزش و پرورش و ورزشوزا  

هاي آموزشی سازمان نام کشور ردیف

  13  بلژیک  وزارت آموزش  وزارت آموزش عالی

  14  بلغارستان  وزارت آموزش و علوم  

  15  پاکستان  وزارت آموزش و پرورش  

  16  پرتغال  وزارت آموزش  

  17  ترکمنستان  وزارت آموزش و پرورش  

  18  تونس  موزش و پرورشوزارت آ  وزارت آموزش عالی

  19  چک  آموزش، جوانان و ورزش  

  20  چین  وزارت آموزش و پرورش  

  21  دانمارك  وزارت آموزش و پرورش  

  22  رومانی  وزارت آموزش و پرورش  

  23  ژاپن  وزارت آموزش، پرورش، علوم و فرهنگ  

  24  سنگاپور  وزارت آموزش و پرورش  
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  25  سنگال  وزارت آموزش ملی  

  

شامل آموزش، (موزش و پرورش وزارت آ

علوم، فرهنگ، ورزش، جوانان و همکاریهاي 

  )المللی بین

  26  فنالند

  27  فیلیپین   آموزش، فرهنگ و ورزش وزارت  

  28  کامبوج  وزارت آموزش، جوانان و ورزش  

  29  کامرون  وزارت آموزش ملی  وزارت آموزش عالی

  30  کرواسی  وزارت آموزش و پرورش  وزارت علوم و فناوري

  31  کره جنوبی  وزارت آموزش و پرورش  

  32  گرجستان  وزارت آموزش و پرورش  

  33  لوکزامبورگ  اي وزارت آموزش ملی و آموزش حرفه  

وزارت آموزش عالی  

اي و آموزش فنی وزارت آموزش حرفه  
  34  ماداگاسکار  اي وزارت آموزش متوسطه پایه

هاي آموزشی سازمان نام کشور ردیف

  35  مالزي  ش و پرورشوزارت آموز  

وزارت آموزش عالی و آموزش کارکنان 

  و پژوهشهاي علمی
  36  مراکش  وزارت آموزش ملی

  37  مصر  وزارت آموزش و پرورش  وزارت آموزش عالی

  38  مغولستان  وزارت علوم، فناوري، آموزش و فرهنگ  

  39  مکزیک  وزارت آموزش  

  40  نپال  وزارت آموزش و پرورش  

  41  نیجر  وزارت آموزش و پرورش ملی  ی و تحقیقاتوزارت آموزش عال

  42  ونزوئال  وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش  

  43  هائیتی  وزارت آموزش ملی، جوانان و ورزش  

  44  هلند  وزارت علوم و فرهنگ  

  45  هند  وزارت توسعه منابع انسانی  

  46  کنگ هنگ  وزارت آموزش و پرورش  
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دار شـدن امـر       الفنون، و با تأسیس وزارت علوم، سازمان خاصـی بـراي عهـده            در ایران یک دهه بعد از تأسیس دار       

ابتدا علیقلی . آموختگان دارالفنون به فرانسه بود  نفر از دانش42آموزش در کشور به وجود آمد و از اولین اقدامات آن اعزام          

در آن هنگام ریاسـت دارالفنـون       (ت  دالسلطنه فرزند دانش دوست فتحعلی شاه، وزارت علوم را بر عهده گرف             میرزاي اعتضا 

ریزي هسته مرکزي کتابخانه  مثل انتشار روزنامه علمیه، پی(و اقداماتی در جهت حمایت از علم به عمل آورد    ) نیز با او بود   

  ...)خانه مسجد سپهساالر و  و قرائت

هـایی    وم به جز در دوره    شد که وزارت عل     اما مخالفتها و موانع مربوط به تجدد و عوامل ساختاري مختلف سبب می            

گرفتند، اغلب ناکارآمـد بـود و بیـشتر کـسانی بـه ایـن وزارت           که بندرت حامیان جدي علم و دانش در مصدر آن قرار می           

توانست در کار پیشرفت آموزش جدید و علـوم و فنـون در کـشور گامهـاي      یافتند و موانعی در کار بود که نمی   انتصاب می 

 وزارت علـوم  1283براي مثال از سـال  . ژه در آستانۀ مشروطه این ناکارآمدي بیشتر شده بوداساسی و مؤثري بردارد و بوی   

  )1379فراستخواه، . (خواهی قرار داشت الملک از مخالفان نوگرایی و مشروطه بر عهده میرزا محمودخان عالء

زارت معـارف، اوقـاف و      بعدها عنوان وزارت به وزارت معارف تبدیل شد و اندکی پس از پیروزي مشروطه قـانون و                

 شمسی در زمان تصدي وزارت توسط حسین پیرنیا تحصیلکرده رشته حقـوق از فرانـسه و     1288صنایع مستظرفه به سال     

  :مهمترین قابلیتهاي این قانون بدین قرار بود. انگلستان در وزارت معارف تهیه و در مجلس دوم تصویب شد

  ه مقطع ابتدایی، متوسطه و عالیهـ تعریف رسمی و قانونی از آموزش جدید در س1

  ـ موظف شدن وزارت معارف به تهیه اسباب این تحصیالت در کشور2

  ـ رایگان شدن آموزش ابتدایی و اجباري شدن آن3

ـ تعیین وظیفه خاصی براي ادارة خاص در وزارت معارف به عنوان اداره معارف براي نظـارت بـر آمـوزش عـالی                 4

   کشور و اعزام دانشجو به خارج

  المللی در علوم و فنون جدید ـ موظف شدن وزارت معارف به همکاري بین5

ـ موظف شدن وزارت معـارف بـه اشـاعه و تـرویج علـم از طریـق تأسـیس مجـامع علمـی و ادبـی، کتابخانـه،                    6

  ...خانه و  هاي تاریخی و علمی و صنعتی، قرائت هاي علمی و تاریخی، موزه مجموعه

شـود و مطـابق آن    متصدي انحصاري آمـوزش و نیـز آمـوزش عـالی شـناخته نمـی      ـ دولت بر اساس این قانون   7

  .گذاري و فعالیت کنند توانند در آموزش جدید و از جمله عالی سرمایه هاي غیردولتی هم می بخش

  گري ـ در این قانون، نقش وزارت معارف بیشتر حمایتی و نظارتی است تا تصدي8

 جدید و عالی صرفاً به بودجۀ دولتی منحصر نشده بلکه عمدتاً بر درآمدهاي ـ در این قانون، منبع اعتباري آموزش9

  .وقفی و نیز هدایا و مشارکتهاي مردمی تأکید شده است

ـ این قانون مکاتب سنتی را نیز به عنوان نهادي آموزشی و در کنار نهادهاي جدید آموزشی به رسمیت شناخته                    10

  .ظیفۀ وزارت معارف تأکید کرده استو صرفاً لزوم نظارت بر آنها به عنوان و

  .سرپرست از دیگر مزایاي این قانون بوده است ـ آموزش بزرگساالن و نیز ایجاد مدارس رایگان براي افراد بی11

الـسلطنه و معاونـت       یک سال بعد، قانون اساسی معارف نیز در زمان تصدي وزارت توسط محمـدعلی خـان عـالء                 

  :م شوراي ملی تصویب شد مزایا و ظرفیتهاي این قانون نیز عبارت بود ازرضاقلی هدایت تهیه و در مجلس دو
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  گري ـ بار دیگر نقش وزارت به عنوان حمایت و نظارت تعریف شده است و نه تصدي1

بدین ترتیب بخش دولتی قانوناً از زمان تصویب این . ـ آموزش به دو بخش دولتی و غیردولتی تفکیک شده است    2

بایست بر آنها از حیث شـرایط سـنی و علمـی و مـدرك      گذاري کند و دولت می      دهاي آموزشی سرمایه  قانون، در ایجاد نها   

  .کرد تحصیلی مدیر و معلمان و امکانات الزم بهداشتی صرفاً نظارت می

 سال، زنان را نیز در سیاق بیانی خود،     7ـ این قانون ضمن مقرر کردن تعلیمات ابتدایی اجباري براي افراد از سن              3

هـر کـس   . تعلیمات ابتدایی براي عموم ایرانیان اجباري است«:  آن آمده است که5 و 3ب التعلیم شناخته زیرا در ماده    واج

شود گفت براي اولـین بـار از طریـق           پس می » مکلف است اطفال خود را از سن هفت به تحصیل معلومات ابتدائیه وادارد            

  .شود  میاین قانون بود که آموزش زنان در کشور رسماً تثبیت

اعـم از اینکـه در خانـه باشـد یـا در      «ـ از نکات ظریف این قانون، آن بود که پس از تحصیل اجباري، قید کرده              4

هاي مساعد جهت گسترش آموزش در   دهندة قابلیت انعطاف قانون براي فراهم آوردن زمینه         و این نشان  ) 3ماده  (» مدرسه

 بود که هنوز آمادگی فرستادن دختران خود بـه مـدارس را نداشـتند و                هایی  میان قشرهاي مختلف جامعه خصوصاً خانواده     

  .ها و قالبهاي آموزش توجه داشته است صرف نظر از این، قانونگذار به تنوع شیوه

هاي آموزشی به شـرط کنتـرل و    هاي سنتی را به عنوان یکی از بسترها و شیوه       ـ قانون اساسی معارف نیز مکتب     5

  .به رسمیت شناخته است... ن و نظارت مثل برگزاري امتحا

اي و  ـ این قانون به عدالت آموزشی از طریق تأسیس و گسترش مـدارس در روسـتاها و ایجـاد مکاتـب دهکـده                  6

  .بضاعت توجه داشته است مدارس مجانی براي افراد بی

  .ـ قانون اساسی معارف بر تأسیس مدارس عالیه در تهران و مراکز عمده کشور تأکید کرده است7

راي اینکه اجراي قانون اساسی معارف توسط وزارت معارف، صرفاً خصلت بورکراتیک و دیوانساالر به خود نگیـرد               ب

 قـانون شـوراي عـالی       1300نباشند، در مجلس شوراي ملی به سال        “ وزارت محور ”هاي جدید،     و به عبارت دیگر آموزش    

کنندگان ایـن قـانون، از    کنندگان و تصویب  است که تهیه  تأمل در متن و مفاد قانون حاکی از آن          . معارف به تصویب رسید   

ریزي و نظارت منسجم و متمرکزي در سطح ملی براي ترویج و اشـاعه علـوم و           خواستند سیاستگذاري، برنامه    یک سو می  

فنون و نهادهاي آموزشی نهادینه شود و به همین سبب اختیارات وسیع و متمرکزي براي این شـورا داده شـده اسـت و از     

خواستند این انسجام و تمرکز، نه صرفاً توسط دیوانساالران و حکومت بلکـه بـه دسـت افـرادي از جامعـۀ                   سوي دیگر می  

  .براي همین اعضاي شورا روي هم رفته هویت علمی دارند. علمی و آموزشی کشور و با مشارکت مؤثر آنها صورت بگیرد

 از جاافتادگی و استقالل از دولت نرسیده بودند که خـود  متأسفانه در آن روز هنوز نهادهاي آموزشی کشور به حدي         

هـاي درسـی و    ریـزي  به صورت صنفی و دموکراتیک، شوراهایی در سطح ملی براي سیاستگذاري علمـی و فنـی، برنامـه                 

نیز در دوه دهه پیش، بـه علـت   “ انجمن معارف”اي مانند تشکیل  اندك تجربۀ ارزنده. آموزشی و نظارت بر آن ایجاد کنند      

  هـاي دورة    هرج و مـرج   . ضعفهاي درونی خود و نیز به سبب ساختار سیاسی استبدادي در کشور با شکست روبرو شده بود                

ریزي مدرنیزاسیون و اجـراي آن        پس از مشروطه نیز سبب شد که تجددخواهان بیشتر به انسجام ملی و متمرکز در برنامه               

تمایل پیدا کنند و براي همین نیز نوعـاً بـه قـدرت رسـیدن     ) شوراز جمله در نوسازي آموزشی، علمی و فنی و فرهنگی ک     (

  .رضاشاه را به فال نیک گرفتند و در آغاز همین دوره شوراي عالی معارف به تصویب رسید

همۀ اعضاي آن را وزیر     ) 6ماده  (کرد    شورا تحت ریاست وزیر معارف و با عضویت مدیرکل معارف در شورا فعالیت می             
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 متوسطه دو نفر از معلمـین درجـه اول مـدارس عـالی و        بایستی از رؤساي مدارس عالی و        نفر از آنها می    دو. کرد  انتخاب می 

 سـال بـود   4مدت عـضویت  ) 2ماده (بودند   شرایط می متوسطه، پنج نفر از دانشمندان کشور و یک نفر از مجتهدین جامع          

 سال سن و خدمات برجستۀ علمی و آموزشی و          30قل  شدند که داراي حدا     بایستی از افرادي انتخاب می      اعضا می ) 5ماده  (

وظـایف آنهـا بـدین      ). 49ماده  (معلومات و اطالعات و موصوف به حسن اخالق و عقیده و فاقد محکومیت کیفري باشند                

  ):12 و 1ماده (قرار تعریف شده بود 

  .ریزي آموزشی سیاستگذاري و برنامه. 1

زي آموزش اجباري و رایگان، تأمین و هزینه کردن بودجۀ آموزشی           سا  مثل تأسیس مدارس دخترانه و پسرانه زمینه      

  .ها، اعزام محصل به خارج و اصالحات آموزشی در کشور، اجازة تأسیس مدارس نامه کشور، قوانین و آیین

  اشاعه علوم و فنون جدید. 2

مـدارس صـنعتی و   مانند ترویج خط و زبان، انتشار مقاالت علمی، گسترش مـدارس دخترانـه و پـسرانه، تأسـیس                   

  .کشاورزي، رفع نواقص تحصیالت فنی در کنار تحصیالت علمی

  .نظارت بر فرآیندهاي آموزشی و علمی کشور. 3

هاي درسی، وضعیت آموزشی، امتحانات، معلمین، مدارك تحـصیلی،            نظارت بر مدارس در زمینۀ کتب و برنامه        مثل

  ...زشی، اعزام به خارج، مسابقات، نشانهاي علمی و مؤسسین مدارس، بهداشت مدارس، ورزش همگانی، قوانی آمو

 شوراي هفت نفرة دیگري متـشکل از علمـاي   14انگیز در این قانون، آن بود که در ماده  از جمله موارد قابل تأمل و بحث  

ینـی عمـل    دین و مدرسین حوزه و متولیان مدارس قدیم مقرر شده بود که زیر نظر وزیر معارف براي ساماندهی و ترقی علـوم د                      

ـارف، شـعبی در   1306کند هم در همین ماده براي این شوراي هفت نفره و هم در مصوبۀ دیگري به سال         براي شوراي عالی مع

توانست، الگوي متمرکـز را قـدري         مراکز ایاالت و والیات مقرر شده بود وجود شعب در شهرستانها براي شوراي عالی معارف می               

ـاعۀ علـوم،     زیرا مشارکت آن شـعب در سیاسـتگذاري، برنامـه   .  متمرکز، نزدیکتر سازدتعدیل کند و آن را به حالت نیمه    ریـزي، اش

اي نیـز بدهـد و    توانست به کارکرد شورا، در عین داشتن جنبۀ ملی، جنبـه محلـی و منطقـه        فنون و آموزشها و نظارت بر آنها، می       

  .ورد مالحظه قرار بگیرد و منظور بشودنیازهاي بومی هر ایالت و اولویتها و مسائل متفاوت آن تا حدودي م

باري با تصویب قانون یاد شده و تأسیسات اداري ناشی از آن در کشور، براي اولین بار آمـوزش جدیـد و از جملـه                         

آموزش عالی در ایران، به صورت پایدارتري نهادي شد زیرا براي آموزش در کشور هم قانون مدونی وجود داشـت و هـم                       

  .رایی با اهداف و وظایف مشخصوزارتخانه و نیز شو

 وزارت آمـوزش و پـرورش     1343در سالهاي بعد عنوان وزارت به وزارت فرهنگ تغییر یافـت و سـپس در آذرمـاه                  

تفاوت این وزارت جدید با وزارت فرهنگ قبلی آن بود که وظایف آن، به آموزش اختصاص داشـت و مـسائل    . تأسیس شد 

جزایی که وزارت فرهنگ و هنر بود، و مـسائل مربـوط بـه اوقـاف بـه سـازمان            التأسیس م   فرهنگی کشور به وزارت جدید    

) امور مدارس عالی و دانـشگاهها     (در وزارت آموزش و پرورش، بخشی به تعلیمات عالیه          . جدیدالتأسیس اوقاف موکول شد   

بـه ریاسـت وزیـر    “ شوراي مرکـزي دانـشگاهها  ”اي تحت عنوان    ، نهاد تازه  44اختصاص یافت و با این مقدمات، در سال         

آموزش و پرورش و قائم مقامی ریاست دانشگاه تهران و دبیري رئیس تعلیمات عالیه وزارت آموزشی و پرورشی تصویب و            

  .ترکیب اعضاي این شورا مطابق قانون، بیش از جنبۀ بورکراتیک، صبغۀ آکادمیک و علمی داشت. تشکیل شد
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  :  بدین قرار بودهاي قانون شوراي مرکزي دانشگاهها برخی از ویژگی

 سال سابقۀ تدریس در دانشگاهها و از        10کسوت داراي     بایستی از استادان پیش      عضو آن می   15 نفر از    10. ـ الف 1

هاي مختلف، و بقیه از شخصیتهاي علمی و فرهنگی حائز درجات عـالی علمـی از دانـشگاههاي داخـل و خـارج یـا          رشته

هر چند که به لحاظ ساختار سیاسـی کـشور، ایـن        . شدند  ه سال انتخاب می   دانشمندان داراي مقام شامخ علمی به مدت س       

انتخاب به صورت صنفی ـ دمکراتیک و از پایین بدنۀ دانشگاهی و علمی کشور بلکه توسط وزیر و با صـدور فرمـان شـاه     

  )9 تا 2ماده (د نمو گرفت اما صفت غالب آن، آکادمیک و علمی بود و براي دانشگاهها، بیگانه و بیرونی نمی صورت می

کننده و واسط بین دانـشگاهها        شوراي مرکزي دانشگاهها بر اساس این قانون در حکم یک نهاد هماهنگ            .ـ الف 2

حـداقل هـر دو مـاه    ) اگر از اعضاي شورا نبودند( رؤساي دانشگاههاي کشور  11بر اساس ماده    . با همدیگر و با وزارت بود     

اگـر از اعـضاي شـورا    (هـاي کـشور نیـز     کردند رؤساي دانشکده ي شرکت میبایستی در جلسات شوراي مرکز   یک بار می  

نمودنـد و عـالوه بـر ایـن در            بایستی در جلسات شورا شرکت می       می)  آنها  خود یا نمایندة  (حداقل هر سال یک بار      ) نبودند

انشگاهها و مدارس عـالی     نحوة کار و انجام وظایف این شورا، تأکید شده بود که مصوبات شورا عمدتاً بر اساس پیشنهاد د                 

  )13ماده . (گیرد صورت می

شود که الاقل سه دانشکده داشته باشد در غیر این صورت             اي اطالق می    در این قانون دانشگاه به مؤسسه     . ـ الف 3

  )15 و 1ماده . ( آن، فعالیت کند بایستی تحت سرپرستی دانشگاه تهران و با استفاده از کمکهاي الزم آموزشی می

  ):14 و 13ماده (کرد  بایستی به این وظایف عمل می  شوراي مرکزي ضمن تشکیل کمیسیونهاي الزم می.ـ الف4

  اظهار نظر نسبت به خط مشی کلی آموزش عالی کشور

هاي تحصیلی و سازمانهاي آموزشی و اداري دانشگاهها و مدارس عالی تصویب اصول کلی برنامه  

هاد دانشگاهها و مدارس عالیتعیین شرایط ورود دانشجو با توجه به پیشن  

  التدریس و شهریه با توجه به پیشنهاد دانشگاهها و مدارس عـالی رسـیدگی بـه سـوابق خـدمت و                       تعیین میزان حق

  مدارك تحصیلی و صالحیت اعضاي هیأت علمی در مراتب دانشیاري یا استادي

)کرد در مورد سایر مراتب، شوراي هر دانشگاه رأساً رسیدگی و اقدام می(  

)   توانست قسمتی از اختیارات این بند را به هیأت امنا یا شوراي دانشگاهها واگـذار      ضمناً شوراي مرکزي می

  )کند

تعیین شرایط اعطاي درجه و دانشنامه  

                  هـا بـا رعایـت        تصویب و تشخیص ضرورت تأسیس دانشگاه و دانـشکده و مدرسـه عـالی و ایجـاد رشـته

  احتیاجات و امکانات کشور

ریان امور اداري و آموزشی ـ انضباطی دانشگاهها و مـدارس عـالی و در صـورت لـزوم      نظارت در حسن ج

اعزام بازرسان شایسته و تطبیق مؤسسات مذکور با احتیاجات و امکانات کشور و حفظ یا انحالل تمـام یـا                    

  جزئی از آنها

اعطاي درجات افتخاري به پیشنهاد دانشگاهها  

اه جهت انتخاب یکی توسط وزیر و انتصاب توسط شاهپیشنهاد سه نامزد براي ریاست هر دانشگ  
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بودند بایستی از بین استادان می هاي پیشنهاد شده توسط رؤساي دانشگاهها که می تأیید رؤساي دانشکده  

 تکثیر و تعدد دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی کـشور و بـراي        شوراي مرکزي دانشگاهها، بر حسب اقتضاي دورة    

هـاي عمـران و توسـعۀ کـشور در            سجام آموزش عالی در سطح ملی و تناسب و همگرایی آن با روند برنامـه              ایجاد هماهنگی و ان   

ریزي و نظـارت بـر آمـوزش     راستاي مدرنیزاسیون دولتی به وجود آمده بود و شرایط موجود نوعی تمرکز در سیاستگذاري و برنامه     

اه، در واکنش به تحوالت جامعه سیاسی در یکـی دو دهـه اخیـر،    هر چند که دولت اقتدارگرا و شخص ش. نمود  عالی را ایجاب می   

کوشیدند از ابزارهایی مثل ریاست وزیر آموزش و پرورش بر شـوراي مرکـزي و      مایل به کنترل سیاسی دانشگاهها نیز بودند و می        

نـشگاهها توسـط شـورا و حـق     هایی مانند معرفی سه نامزد براي ریاسـت دا          دبیري رئیس تعلیمات عالیۀ وزارت در آن و نیز از راه          

اما واقع این است کـه اوالً تمایـل بـه کنتـرل دانـشگاهها      . برگزیدن یکی از آنها توسط وزیر و انتصاب با فرمان شاه استفاده کنند  

ـاقی                        صرفاً از جهت کنترل نافرمانی سیاسی بود و نه کنترل ایدئولوژیک، دانشگاه در همان استقالل و آزادي علمی به قوت خود ب

گرفـت و شـوراي    د ثانیاً شوراي هر دانشگاه نیز همچنان با اختیارات متعدد وجود داشت، پیشنهادها از سوي دانشگاه صورت می      بو

ـارت و سیاسـتگذاري ملـی و           ـاهنگی و نظ مرکزي ـ که از هویت علمی و صنفی و دانشگاهی برخـوردار بـود ـ صـرفاً نقـش هم

توان گفت که قانون شوراي مرکزي دانشگاهها و ساختار و نحوة عمـل               رتیب می ها را برعهده داشت بدین ت       تصویب اصول برنامه  

ها، همچنـان   کرد و دانشگاهیان و شوراهاي دانشگاهها و دانشکده آن استقالل آکادمیک دانشگاهها را در کشور یکسره نقض نمی       

  )1379فراستخواه، ) (»13«تصویر شماره . (ریزي آموزشی درسی و غیر آن داشتند سهم و مشارکت قابل توجه و فعالی در برنامه
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  40نظام آموزش عالی کشور در نیمۀ اول دهۀ » 13«تصویر شماره 

 به 11/4/46از سوي دیگر قانون تشکیل و  اختیارات هیأت امناي دانشگاه تهران در آخرین سال برنامۀ سوم یعنی        

هـا و     تواند در سایر دانشگاهها و دانشکده       آن تصریح شده بود که دولت می       9تصویب مجلس شوراي ملی رسید و در ماده         

هـاي زیـر را       بـا دقـت در مطـاوي قـانون، ویژگـی          . مؤسسات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز هیأت امنا انتخاب کند          

  دربـــــــــار

  وزارت آموزش و پرورش

مات عالیامور تعلی

وزیر آموزش پرورش
رئیس تعلیمات 

عالی

رئیس 

دانشگاه 

تهران

شـــوراي مرکزي دانشگاههــــا

  شوراي دانشگاه

  

دانشگاه تهران

  شوراي دانشگاه

  

دانشگاه

  شوراي دانشگاه

  

انشگاه د

شوراي 

دانشکده

شوراي 

دانشکده

شوراي 

دانشکده

شوراي 

دانشکده

شوراي 

دانشکده

شوراي 

دانشکده

مؤسسات آموزش عالی داراي کمتر از 
سه دانشکده
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  :توان براي آن برشمرد می

ردند، هیأت امنا در واقع امناي دولت در دانشگاه      ک  با توجه به اینکه دانشگاههاي کشور از بودجۀ دولتی استفاده می          ـ  1

داد مسائل اداري و مالی دانشگاهها بدون دچـار آمـدن بـه تنگناهـاي      شدند با اختیاراتی که این قانون به آنها می محسوب می 

 طریـق  هاي اداري و مـالی و سـازمانی و اسـتخدامی کـه از         توانست در داخل دانشگاه با تسهیالت و گشایش         بورکراتیک، می 

وزیر، وزیر دربار، وزیر آمـوزش و پـرورش، وزیـر دارایـی، مـدیرعامل شـرکت ملـی نفـت ایـران،                         حضور افرادي مثل نخست   

آمـد، حـل بـشود رئـیس      مدیرعامل سازمان برنامه و دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور براي دانشگاه فراهم مـی     

  )3 و 2 و 1ماده . ( و اداري دانشگاه سمت دبیري آن را برعهده داشتدانشگاه یکی از اعضاي هیأت امنا و معاون مالی

حضور تعدادي از شخصیتهاي فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادي کشور در کنار مسؤولین بلنـد پایـۀ منـدرج در                 ـ  2

 و  هـاي دانـشگاهی     توانست سبب شود که میان سیاستگذاري علمی، آموزشی و تحقیقاتی جامعـه و برنامـه                ـ ب، می  1بند  

هاي آن با مقتضیات و نیازهاي اداري، اجرایی، اقتصادي و صنعتی و خـدماتی، همگرایـی بـه وجـود                  ها و پژوهشی    آموزش

  )2ماده . (بیاید

  ):3ماده ( وظایف هیأت امنا بدین قرار بود ـ3

      با توجه به اینکه رئیس دانشگاه تهران بـر اسـاس قـانون شـوراي               (پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه تهران

مرکزي دانشگاهها قائم مقام وزیر در آن شورا بود طبیعی بود که مثل بقیه رؤساي دانـشگاهها توانـست از            

  )طریق پیشنهاد شوراي مرکزي دانشگاهها تعیین شود

                تصویب سازمان اداري و علمی و فنی دانشگاه که از طـرف رئـیس دانـشگاه پـس از جلـب نظـر شـوراي

  شود دانشگاه پیشنهاد می

 ات مربوط به امور استخدامی هیأت آموزشی دانشگاه و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد              تصویب مقرر

  رئیس دانشگاه

رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه  

اظهار نظر نسبت به تلفیق فعالیتهاي دانشگاهی با نیازمندیهاي نیروي انسانی و برنامه عمرانی کشور  

  ـبات عمـومی               مؤسسات تابعه، مشمول مقررات و آیین      معامالت دانشگاه و ـامالت دولتـی و قـانون محاس نامه مع

  .رسید بایست باشد که به تصویب هیأت امنا می اي می نامه نبوده و طبق آیین

رسیدگی به حسابهاي ساالنه دانشگاه به وسیلۀ هیأت حسابرسی هیأت امنا  

شود، مصوبات آن بر اساس پیشنهادهاي رئیس دانشگاه   میهمان گونه که در شرح وظایف هیأت امنا مالحظه  ـ  4

گرفت و یک عامل معین و تسهیل کننده بـراي دانـشگاه در امـور اداري،                  و پس از جلب نظر شوراي دانشگاه، صورت می        

هاي آموزشـی و درسـی و تحقیقـاتی نداشـت کـه بـا                 اي در برنامه    شد و هیچگونه مداخله     مالی و استخدامی محسوب می    

. گرفـت  ل علمی و آکادمیک دانشگاهها و شوراهاي آنها و با همـاهنگی شـوراي مرکـزي دانـشگاهها صـورت مـی       استقال

  )1379فراستخواه، (

شـدند و     هاي جدید امر ایران تنها از طریق یک وزارتخانه دولتی هماهنگ مـی               سال آموزش  120بدین ترتیب طی    

ا از آموزش و پرورش به وجود آمد بدین شرح در آستانه برنامـه               بود که وزارت علوم و آموزش عالی جد        1346تنها از سال    
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چهارم گام مهم دیگري در سازماندهی آموزش عالی کشور برداشته شد و آن تشکیل وزارت جداگانه و مستقلی براي علوم     

اي  قانون آن به تـصویب مجلـس شـور   46 بهمن 30در . و آموزش عالی و مجزا شدن آن از وزارت آموزش و پرورش بود           

  :هاي آن بدین قرار بود ملی رسید که برخی از ویژگی

کـه  (ـ تشکیل وزارت جداگانه براي علوم و آموزش عالی و اختصاص بودجۀ مجزایی براي آن از درآمـد عمـومی         1

 میلیـون ریـال     284/90کل بودجه از درآمد عمومی یعنی       % 31/3 میلیون ریال و در واقع       990/2، بالغ بر    47مثالً در سال    

شد که مقیاس و دامنۀ اقدامات دولتی در جهت روند تکثیر دانشگاه در کشور خصوصاً با توجه به سـیر دائـم             سبب می ) بود

این موضوع هر چند آموزش عالی را هـر چـه بیـشتر بـه الگـوي        . التزاید درآمدهاي نفتی، بیش از پیش گسترش پیدا کند        

  .ن و سراشیبی رشد کمی دانشگاهها در کشور شدگري دولتی خو داد ولی به هر حال موجب شتاب گرفت تصدي

هاي کالن آمـوزش عـالی و         ـ وزارت علوم و آموزش عالی نقش سیاستگذاري ملی و تعیین هدفها و تظیم برنامه              2

نظارت بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را بر عهده داشت و بقیه فرآیندهاي آموزش عـالی همچنـان بـا اسـتقالل                       

. گرفـت   انشگاهها و از طرق شوراهاي هر یک از دانشگاهها و شوراي مرکزي دانشگاهها صـورت مـی                علمی و آکادمیک د   

  )پس از تشکیل وزارت جدید، در شرح وظایف شوراي مرکزي دانشگاهها تجدید نظرهایی صورت گرفت(

  ):5 تا 1ماده (ـ برخی از وظایف وزارت علوم و آموزش عالی بدین قرار بود 3

 و تحقیقاتی و آموزشیتعیین هدفهاي علمی  

هاي مربوط به علوم و پژوهشهاي علمی و آموزش عالی با توجه به نیازمندیهاي کشور تهیه و تنظیم برنامه

تعیین خط مشی آموزشی کشور

اهتمام در توسعه پژوهشهاي علمی در سراسر کشور و تشویق و ارشاد پژوهشهاي جمعی و فردي

 شئون مختلف کشوربسط و توسعه و ترویج علوم و فنون در  

  :ریزي کالن آموزش عالی  برنامه

                   تنظیم طرحهاي کلی و اساسی آموزش ملی در کلیه سطوح و هماهنگ ساختن آنها با همدیگر، با همکـاري

  وزارتهاي ذیربط دیگر

تعیین خط مشی کلی در مورد اعزام دانشجویان به خارج

ؤسسات آموزش عالیها و م صدور اجازه تأسیس یا توسعه دانشگاهها و دانشکده

    هـا و مؤسـسات دولتـی و مراکـز تحقیقـاتی دانـشگاهها و        بررسی و هماهنگی طرحهاي تحقیقاتی وزارتخانه

  مؤسسات آموزش عالی

برعهده گرفتن وظایف وزارت آموزش و پرورش در مورد انستیتو تکنولوژیها  

ایجاد یا تجهیز و توسعه مراکز تحقیقاتی و علمی مورد نیاز  

الملل نارتباطات بی  

اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو  

الملل در سطح آموزش عالی روابط فرهنگی بین  

ها و مؤسسات آموزش عالی نظارت بر امور دانشگاهها و دانشکده  
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جلوگیري از ادامه فعالیت و یا لغو اجازه مؤسسات آموزش عالی در صورت عدم رعایت مقررات  

ی و علمی کشورنظارت بر کلیه مراکز تحقیقات  

هاي تحقیقاتی وابسته به دولت تجویز ادامه یا تعطیل برنامه  

              رسیدگی به مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات آموزش عالی خارجی به ایرانیـان و تعیـین ارزش و تطبیـق

)1379فراستخواه، (آن با ایران 

توانـد از ابعـاد فرصـتی و      هم می جدابودن وزارت آموزش عالی از آموزش و پرورش براي وزارت آموزش و پرورش              

.هم از ابعاد تهدیدي مورد ارزیابی قرار گیرد

هایی بوده که سبب شده است در کشور  از جمله زمینه » آموزش عالی «و  » آموزش و پرورش  «جداافتادگی سازمانی   

ـ                       سجام و یکپـارچگی و   ما میان دو عرصه مزبور که کامالً مرتبط با هم هستند و پیونـد تنگـانگی میانـشان وجـود دارد، ان

همگرایی الزم نباشد که از زیانبارترین عوامل مؤثر در نظـام آمـوزش و پـرورش بـوده اسـت و منـشأ بـسیاري دیگـر از                            

  .نابسامانیها شده است

هر چند در برخی از سیاستهاي برنامه سوم و وزارت علوم و نیز اخیراً برنامـه چهـارم و قـانون وزارت و نیـز اسـناد                       

هاي توسعه آموزش عـالی بـا نیازهـاي      م، تحقیقات و فناوري به طور کلی به ایجاد هماهنگی بین برنامه           توسعه بخش علو  

هاي دولتی و غیردولتی و همکاري در ارتقاي سـطح     هاي مورد نیاز بخش     ریزي براي تأمین تخصص     توسعه کشور و برنامه   

اي  باید اذعان کرد که هماهنگی نهادینه شـده    وري و هدایت عملی تصریح شده است ولی در مجموع             دانش، مهارت، بهره  

میان آموزش عالی و آموزش و پرورش حداقل در اولویت سیاستهاي راهبردي بخش آمـوزش عـالی برنامـه سـوم و نیـز                        

راهبردها و سیاستهاي کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار نگرفته و مورد تأکید مشخص واقـع نـشده اسـت و در                       

  . ایم  نبودهعمل نیز شاهد آن

وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و وزارت         (ارتباط وزراي آموزش و پرورش، دو وزارتخانه مربوط به آموزش عالی            

دار مسؤولیت و اختیار آموزشی در کشور صرفاً در حد عمـومی              در نهادهاي عالی عهده   ) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    

 مجلس، کمیسیون علمـی، فرهنگـی و اجتمـاعی مجمـع تـشخیص      هیأت دولت، کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات 

 17/2/59مصوبه (مصلحت و شوراي عالی انقالب فرهنگی امکانپذیر است و تنها در شوراي عالی فرهنگ و آموزش عالی       

رفته که وزراي علوم و آموزش و پرورش بتوانند سیاسـتهاي هماهنـگ و                انتظار می ) شوراي انقالب وقت در اوایل انقالب     

 جدول. (همگرایانۀ آموزشی دربرگیرندة سطوح آموزش ابتدایی، متوسطه و مابعد متوسطه را به صورت یکپارچه دنبال بکنند

  )»14«شماره 
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  جدا بودن وزارت آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش» 14« شماره جدول

ابعاد تهدیدي ابعاد فرصتی

  زش ملی امکان ناهماهنگی و ناهمگرایی در امر آمو-

جایگاه وزارت آموزش عالی به دلیل ارتباط با نخبگان و - 

هاي  گیري متخصص، وزارت آموزش و پرورش را در تصمیم

  دهد الشعاع قرار می ملی مربوط به آموزش تحت

هاي مربوط به  مشی عدم امکان پیگیري مؤثر راهبردها و خط- 

سیاستهاي کالن ملی مربوط به (خروجی آموزش و پرورش 

تحصیالن آموزش و پرورش، عمالً از دست آموزش و ال فارغ

)شود پرورش خارج می

وابستگی آموزش و پرورش در تأیین نیروي انسانی خود به - 

متغیرهاي سیاستی مربوط به یک دستگاه دولتی هم عرض

وابستگی آموزش و پرورش در تأمین خدمات تخصصی مورد - 

دولتی هم نیاز خود به متغیرهاي سیاسی مربوط به یک دستگاه 

عرض

فقدان یکپارچگی در نظام آموزش کشور- 

مابعد « و 1»آموزش و پرورش«فقدان برهم افزایی میان - 

2»آموزش و پرورش

عدم امکان تحقیقات کافی در زمینه هاي علوم تربیتی مثل - 

  راهها و روشها وساختارها وبرنامه ها  

افزایش تقسیم کار عقالنی در سطح ملی  

کردن به آموزش سطح اول و سطح تر نگاه امکان تخصصی 

  )ابتدایی و متوسطه(دوم 

امکان اختصاص منابع بیشتر و مستقل عمومی  

الشعاع قرار نگرفتن آموزش و پرورش توسط آموزش عالی  تحت

در یک وزرات

امکانات محیطی براي آموزش و پرورش در جهت حرکت به سمت . 4ـ5

ادگیرنده در توسعه دانایی و تحول به سازمان یارتقاي سطح نیروي انسانی 

  محور

  سطح نیروي انسانی وزارتخانه. 1ـ4ـ5

دهد که در آن هر گونه برنامۀ توسـعه بـر              سوق می   اگر مجموعۀ تحوالت ساختاري، دنیا را به سمت اقتصاد دانش         

کرده و آمـادة  رود طبیعی است که دستگاهها و سازمانها جز با برخورداري از نیروي انـسانی تحـصیل            محور دانایی پیش می   

که از آنهـا بـه عنـوان کارکنـان یقـه            (هاي دانشکاري و فناوري اطالعات        یادگیري مداوم و برخوردار از مهارتها و توانایی       

وزارت آموزش و پرورش نیز     . توانند در چنین جهانی، از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار باشند            نمی) شود  طالیی تعبیر می  

 196/097/1 از مجمـوع  1375این در حالی است که بنا بر آخرین سرشماري کـشور در سـال   . تاز این قاعده مستثنا نیس    

                                                          

1. Secondary education

2. Post – secondary education
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یعنـی  ( نفـر  106879نفر کارکنان تابع قانون استخدام کشوري و سایر مقررات اسـتخدامی در وزارت آمـوزش و پـرورش،       

 نفـر یعنـی     223156ق دیـپلم،    فـو % 76/34 نفر یعنی    381349دیپلم،  % 5/34 نفر یعنی    377883کمتر از دیپلم،    %) 74/9

به عبارت . در حد دکتري هستند%) 04/0( نفر   477لیسانس و     در حد فوق  %) 68/0( نفر   7452لیسانس هستند و فقط     % 20

دیگر دستگاه آموزش و پرورش با همۀ مسؤولیتهاي خطیر تعلیم و تربیت میلیونهـا نفـر از کودکـان، نوجوانـان و جوانـان                        

بـه عبـارت    دیـپلم دارد و     % 5/34 کمتر از دیـپلم      %10هاي آینده، کادري با حدود        سرمایهترین    کشور به عنوان مهم   

یک درصد کـل   و کارشناسان ارشد او بسیار کمتر از دیگر نزدیک به نصف کادر او دیپلم یا زیر دیپلم هستند         

کارکنان . ین محاسبهالزم به توضیح است که در ا. ( است یکدهم درصد کل کادر    و متخصصین او بسیار کمتر از        کادر

آنها % 46/99دیپلم و در مجموع % 06/5آنها زیر دیپلم و % 4/94تابع قانون کار آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده که          

  ]1378سالنامۀ آماري کشور، ) [دیپلم یا زیردیپلم هستند

با عملکرد مطلوب و وجود آمیز، آموزش و پرورش نیازمند محیط آموزش عالی  به منظور غلبه بر این وضعیت مسأله     

. ظرفیتهاي کافی در آن براي پوشش دادن به ساختار سازمانی آموزش و پرورش و ارتقاي سطح منـابع انـسانی آن اسـت                      

هاي سـاختاري و عملکـردي آن بـا           این در حالی است که آموزش و پرورش در محیط آموزش عالی خود، به دلیل ویژگی               

  : شود سانی مورد نیاز مواجه است در زیر ابعادي از این محدودیتها اشاره میمحدودیتهایی از حیث تأمین نیروي ان

   تحصیلی  تنوع و توازن در گروههاي عمدة. 1

هـاي تحـصیلی ماقبـل        آموزش و پرورش براي تأمین معلمان و دبیران بـه منظـور تـدریس دروس مختلـف دوره                 

هـاي مختلـف نیـاز دارد ایـن در            ختگان دانشگاهی در رشته   آمو  دانشگاهی، و نیز تأمین مدیران به دانش        دانشگاهی و پیش  

 مهندسـی پایـه     –هاي دیگر مثـل فنـی         حالی است که در آموزش عالی کشور، فراوانی گروه علوم انسانی نسبت به گروه             

ه  فراوانی گروه علوم انسانی بـه شـرح زیـر بـود    83ـ84به طوري که در سال . بیش از اندازه زیاد است ... کشاورزي هنر و    

  ):1384 ملی آموزش عالی،  گزارش(است 

  پذیرش. الف

% 43 نفر یعنی    243000 پذیرش دانشجو در کل آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی، تعداد              562000از مجموع   

  .بوده است% 52 نفر یعنی 288000 نفر از 150000در گروه علوم انسانی بوده است این مقدار در زنان بالغ بر 

  دانشجو. ب

 2111800جمعـاً  ( نفر دانشجو در بخـش غیردولتـی   1142000 نفر دانشجو در بخش دولتی و        976000 مجموع   از

 نفر در بخش غیردولتـی      521000 نفر دانشجو در بخش دولتی و        444000تعداد  ) نفر دانشجو در بخش دولتی و غیردولتی      

  .اند کرده در علوم انسانی تحصیل می% 46 نفر یعنی 965000جمعاً 

  آموخته انشد. ج

 نفـر  186000 در آمـوزش عـالی اعـم از دولتـی و غیردولتـی، تعـداد              82ــ 83آموختـه      دانـش  363000از مجموع   

  .بود% 58اند که این شاخص در زنان  التحصیل شده در علوم انسانی فارغ% 51آموخته یعنی  دانش
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  هاي تحصیلی تنوع و توازن دوره. 2

خورد و این براي آموزش و پرورش کـه    هاي تحصیلی نیز به چشم می       ورهعدم تنوع و توازن در آموزش عالی، در د        

تر یا باالتر از آن نیز نیاز دارد مشکالتی ایجاد  آموختگان پایین آموختگان با مدرك لیسانس، به دانش     بالطبع عالوه بر دانش   

  )1384گزارش ملی آموزش عالی، (کند  می

  پذیرش. الف

در دورة کارشناسـی بـوده      % 58 نفـر یعنـی      328000وزش عالی کشور تعداد      نفر پذیرش در آم    562000از مجموع   

البته مدتی است که بر اثر نقدهاي       . شد  بالغ می % 4/65 نفر یعنی    288000 نفر از    188000است و این شاخص در زنان به        

منظـور  هـاي کـاردانی بـه         هاي کارشناسـی، آمـوزش عـالی در جهـت افـزایش سـهم دروه                صورت گرفته و نتایج بررسی    

هایی در روند عملکرد قبلی خود به عمل آورده است بـا ایـن        پاسخگویی به نیازهاي بخش صنعت و خدمات کشور، تعدیل        

این شاخص نیـز در مـورد    . تجاوز نکرده است  % 36 نفر یعنی    201000هاي کاردانی در پذیرش از        وجود هنوز فراوانی دوره   

  .بوده است% 6/29  نفر یعنی288000 نفر از 85000زنان فقط در حد 

  دانشجو. ب

  .بوده است) کاردانی% 28در مقایسه با % (66هاي کارشناسی در جمعیت دانشجویی کشور  سهم دوره

  آموخته دانش. ج

این شاخص در . کاردانی بوده است% 28در مقایسه با    % 64) 82ـ83(آموختگان    هاي کارشناسی در دانش     سهم دوره 

  .ده استبو% 1/24و % 5/70زنان به ترتیب 

  تنوع و توازن در روزانه و شبانه. 3

هاي شبانۀ بـه       تحصیل معلمان و مدیران به دلیل درگیریهاي شغلی آنها نیازمند آن است که ظرفیتهاي دوره                ادامۀ

 این ظرفیتها هنوز بـا محـدودیتهاي قابـل          83ـ84قدر کافی در آموزش عالی کشور توسعه داده شود در حالی که در سال               

  ):1384گزارش ملی آموزش عالی، (جه هستند توجهی موا

  پذیرش. الف

  .دهد کل پذیرش را تشکیل می% 10 نفر در دورة شبانه بودند که 55000 فقط 83ـ84 پذیرفته 562000از مجموع 

  دانشجو. ب

  .کل جمعیت دانشجویی است% 8 دانشجو یعنی 161000شاخص فوق در جمعیت دانشجویی شامل 

  آموختگان دانش. ج

  .پایین است% 6تا حد ) 82ـ83(آموختگان  شاخص در مورد دانشهمان 
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  تنوع و توازن در حضوري و نیمه حضوري. 4

مشکلی که در کمبود ظرفیتهاي شبانه براي ادامۀ تحصیل معلمان و دبیران وجود دارد، در محـدودیتهاي آمـوزش                   

ر سالهاي اخیر در آموزش عالی نیمه حضوري دهد با وجود رشد قابل توجهی که د عالی نیمه حضوري نیز خود را نشان می  

  ).1384گزارش ملی آموزش عالی، (شاهد بودیم هنوز محدودیت کامالً رفع نشده است 

  پذیرش. الف

  . حضوري بودندهاي نیمه در دوره%) 15یعنی ( نفر از مجموع پذیرش آموزش عالی 83000 فقط 83ـ84در سال 

  دانشجو. ب

نیز در سطح پایین است زیـرا از مجمـوع جمعیـت دانـشجویی کـشور فقـط                  همان شاخص در جمعیت دانشجویی      

  .کنند هاي نیمه حضوري تحصیل می در دوره% 16 نفر یعنی 340000

همین ظرفیت محدود آموزش عالی نیمه حضوري نیز با مشکل جدي کیفیت دسـت بـه گریبـان اسـت بـراي مثـال                        

حتـی اگـر کـادر    .  نفر و بسیار نـامطلوب اسـت  519 برابر با 83 شاخص مهم تعداد دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در سال    

 نفـر تعـدیل   130هاي نیمه حضوري اضافه کنیم شاخص مزبـور بـه    التدریسی را نیز به مجموع مدرسین در دوره آموزشی حق 

رهاي مـصوب  یادآوري این نکته ضروري است که حتی بنا بر معیا         ). 1383آمار آموزش عالی،    (شد که باز هم مطلوب نبود         می

  )540 ص 1379فراستخواه، ( نفر باشد 59خود دانشگاه پیام نور این شاخص باید 

  آموخته دانش. ج

  .پائین و نامطلوب است% 7آموختگان آموزش عالی تا حد  شاخص مورد بحث در دانش

  سهم آموزش و پرورش در پوشش آموزش عالی کشور. 1ـ2ـ4ـ5

ش در محیط آموزش عالی از آن برخوردار است فرصت تأمین نیازهـاي   یکی از فرصتها متعارفی که آموزش و پرور       

براي بررسی ابعاد این فرصت     . نیروي انسانی متخصص خود و یا ارتقاي هرم نیروي انسانی بویژه کادر آموزشی خود است              

گیریم و به     میآموختگان در نظر      دانش. 3جمعیت دانشجویی و    . 2پذیرش دانشجو،   . 1محیط آموزش عالی را با سه مؤلفۀ        

  ):83ریزي آموزش عالی،  مؤسسه پژوهش و برنامه(کنیم  آخرین آمار رسمی منتشر شده مراجعه می

هاي آموزش و پرورش، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آمـوزش                   وزارتخانه شامل وزارت   14

 و ترابري، صنایع، علوم، تحقیقات و فنـاوري، فرهنـگ و          پزشکی، تعاون، دادگستري، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، راه        

آموختگـان در محـیط آمـوزش     ارشاد اسالمی، کار و امور اجتماعی، نفت، و نیرو با جمعیت پذیرفتگان، دانشجویان و دانش          

ري  سـازمان صـدا و سـیماي جمهـو    3عالوه بر اینهـا  . دهند عالی ارتباط مستقیم دارند و آن را تحت پوشش خود قرار می  

ریزي کشور، سازمان عمران کیش به عالوه نهادها و دستگاههاي دیگـري ماننـد    اسالمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه     

 وزارت دیگـر،  14ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنیاد شهید، ریاست جمهوري نیز در کنار               

اکنون این سؤال به میـان      . دهند  به خود اختصاص می   ) یم با این محیط   یعنی ارتباط مستق  (سهمی از پوشش آموزش عالی      

 21 نهاد دیگـر مجموعـاً       4 سازمان و    3 وزارتخانه،   14در میان   (آید که بهرة آموزش و پرورش از این ارتباط و پوشش              می
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  چقدر است؟) دستگاه

) 82ــ 83با مأخذ آماري    (ین مجموعه   براي اینکه بنابر آخرین آمار رسماً منتشر شده از سهم آموزش و پرورش در ا              

یعنـی وزارت   ) غیر از خود وزارت علوم، تحقیقات و فناوري       (اطالع پیدا بکنیم آن را در مقایسه با یک دستگاه مطرح دیگر             

  :سهم این دو وزارتخانه مقایسه شده است» 15« شماره جدولدر . گیریم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نظر می

  سهم آموزش و پرورش از پوشش آموزش عالی کشور» 15« شماره جدول

تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و 

)درصد(آموزش پزشکی 

تحت پوشش وزارت 

درصد(آموزش و پرورش 
عناوین

6/7 4/19 کل: پذیرش

  هاي شبانه دوره  5/34  5/7

  کل: جمعیت دانشجویی  5/15  8/8

  هاي شبانه دوره  3/29  5/9

  81-82تگان آموخ دانش  5/21  7/15

  

شود وزارت آموزش و پرورش پوشش درخور توجهی نسبت به سه مؤلفـه مهـم آمـوزش     طور که مالحظه می   همان

 دستگاه و در مقایسه با یـک دسـتگاه نمونـۀ بـدیل     21آموختگان در میان  عالی یعنی پذیرش، جمعیت دانشجویی و دانش  

رصت خوبی براي آموزش و پروزش به منظور ارتقـاي سـطح            یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و این ف          

دهد که این فرصت، خـود بـا ابعـاد تهدیـدآمیزي دسـت بـه                 اما شواهد موجود نشان می    . منابع انسانی خود خودش هست    

  .شود گریبان است در ادامه از این شواهد بحث می

  اي هاي فنی ـ حرفه آموزشکده. 2ـ2ـ4ـ5

وي انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش براي تأمین کادر آموزشی خـود از طریـق                دانیم که بخش اعظمی از نیر       می

شود که طبق تعریف به مأموریتها و نیازهـاي کـاربردي تعلـیم و تربیـت کـشور       اي تأمین می   حرفه –هاي فنی     آموزشکده

به تقاضا اولویتهاي جامعـه  معطوف هستند در این زمینه، گفتمانهاي اخیر پیشرو با تأکید بر پاسخگویی نظام آموزش عالی    

هـاي مـصوب مربـوط بـه           رشته محل  1382در حال تأثیر عملکرد بخش آموزش عالی کشور است به طوري که در سال               

بـالغ شـد کـه در مقایـسه بـا      )  مورد کارشـناس 15 مورد کاردان و 830شامل ( مورد 845اي به     هاي فنی حرفه    آموزشکده

. داشـته اسـت  % 71حکایـت از رشـدي بـالغ بـر     ) محل مصوب در این خصوص مورد رشته 493(عملکرد سال قبل یعنی    

 –هـاي فنـی       تنها بر اثر این تحوالت سیاسـی و عملکـردي اخیـر سـهم آموزشـکده               ) 1383گزارش ملی آموزش عالی،     (

  ):1384گزارش ملی آموزش عالی، (اي از آموزش عالی حضوري کشور به شرح زیر رسیده است  حرفه

  پذیرش. الف
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هـاي    بـه آموزشـکده   % 5/9 نفر یعنی    46000،  83-84هاي حضوري سال       نفر پذیرش در دوره    481000وع  از مجم 

  .اي آموزش و پرورش تعلق داشت   حرفه–فنی 

  دانشجو. ب

در % 7/7 نفـر یعنـی      137000، تعـداد    83-84هـاي حـضوري سـال          نفر جمعیت دانشجویی در دوره     1778000از  

  .کردند  و پرورش تحصیل میاي آموزش  حرفه–هاي فنی  آموزشکده

  آموخته دانش. ج

اي   حرفـه –هـاي فنـی       از آموزشـکده  % 6/8 نفـر    29000، تعـداد    82-83آموختـه در سـال         نفر دانـش   337700از  

  .التحصیل شده بودند فارغ

هایی درگیر بوده است و چه بسا به یک لحـاظ تهدیـدآمیزي      ها و کاستی    اما این فرصت بالقوه در دل خود با آسیب        

دهد که مراکز آموزش عـالی تحـت    هاي کیفی عملکرد آموزش عالی نشان می زیرا نگاهی به شاخص. ه خود گرفته است ب

پوشش آموزش و پرورش فاقد کیفیت مطلوب هستند و حتی از سطح پایین شاخصها در مراکز تحت پوشش وزارت علـوم                   

تـر و    باز هم پایین  ) ون احتساب دانشگاه آزاد اسالمی    بد(و نیز از سطح پایین میانگین شاخصها در کل مراکز آموزش عالی             

شـود    ذکـر مـی  82-83در اینجا براي نمونه شاخص نسبت تعداد دانشجو به کـادر آموزشـی در سـال                 . تر هستند   نامطلوب

  ):1383ریزي آموزش عالی،  مؤسسه پژوهش و برنامه(

. 3تحت پوشش وزارت علـوم و  . 2پرورش، مراکز تحت پوشش آموزش و . 1 تعداد کل دانشجویان در  82ـ83در سال   

در همان سال تعداد کادر هیـأت علمـی تمـام    .  نفر923913 نفر، و 633857 نفر،  143021: کل مراکز به ترتیب عبارت بود از      

بـدون قیـد   (تعداد کادر هیـأت علمـی   .  نفر24334 نفر و 13730 نفر،  212وقت در همان سه مورد، به ترتیب عبارت بودند از           

 نفر، و سرانجام تعداد کادر آموزشـی تمـام وقـت عبـارت بودنـد از          40054 نفر و    23318 نفر،   923عبارت بودند از    ) وقتتمام  

بدین ترتیب شاخص تعداد دانشجو به استاد در کادر هیأت علمی تمـام وقـت در مراکـز    .  نفر28941 نفر و  15287 نفر،   1435

 نفر بود که هم با آن شاخص در مراکز وابسته به وزارت علوم       6/674عنی  وابسته به آموزش و پرورش در حد بسیار نامطلوب ی         

 نفـر فاصـله بـسیار بعیـدي     38 نفر و هم با آن شاخص در کل مراکز آموزش عالی غیر از دانشگاه آزاد اسـالمی یعنـی                     4/46

تـر از   نفـر و نـامطلوب   155باز هم در مراکز آمـوزش عـالی   ) بدون قید تمام وقت(شاخص مزبور در کادر هیأت علمی   . داشت

 نفر بود شاخص یاد شده در کادر آموزشـی تمـام وقـت    23 نفر و کل مراکز یعنی 2/27مراکز تحت پوشش وزارت علوم یعنی    

تر از مراکز تحت پوشش وزارت علـوم    نفر و نامطلوب7/99در مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش       ) بدون قید هیأت علمی   (

  ).»16« شماره جدول( نفر بود 32ی  نفر و کل مراکز یعن5/41یعنی 
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  هاي دانشجو به استاد در مراکز آموزش عالی کشور مقایسه شاخص» 16« شماره جدول

کل مراکز غیر از دانشگاه 

آزاد اسالمی

مراکز تحت پوشش وزارت 

علوم

مراکز تحت پوشش آموزش 

و پرورش

شاخص تعداد دانشجو به کادر 

82- 83آموزش در سال 

شاخص دانشجو 
ه استادب

923913
شاخص دانشجو 

به استاد
633857

شاخص دانشجو 
به استاد

جمع دانشجو143021

کادر هیأت علمی تمام وقت212  137306/674  243342/46  38

  کادر هیأت علمی  923  155  23318  2/27  40054  23

  کادر آموزشی تمام وقت  1435  7/99  15287  5/41  28941  32

  ر و تربیت معلممراکز تربیت دبی. 3ـ4ـ5

 زیـر نظـر     ،ها و مراکـز آمـوزش عـالی کـشور         نظام چند پارچه آموزش عالی کشور، که موجب شده است، دانشگاه          

 از جمله معضالتی است که نظام آموزش عـالی کـشور بـا آن               ،ها و نهادهاي مختلف به کار خویش ادامه دهند        خانهوزارت

  . روبروست

هـایی  ظایف و تشکیالت نـوین وزارت علـوم، تـالش    و، تصویب قانون اهداف   هاي اخیر با تدوین و    اگر چه در سال   

بینـی و گنجانـدن مـسئله       به ویژه این که، با پیش     . براي انسجام بخشی در نظام آموزش عالی کشور در جریان بوده است           

ها و مراکز آموزش    انشگاه، تحقیقات و فناوري، راه را براي عملکرد بهینه د         ها در قانون جدید وزارت علوم     استقالل دانشگاه 

  . عالی گشوده شده است

هـا در سـطوح     گـري وزارتخانـه   توان از تصدي  اما این که با وضعیت کنونی نظام آموزش عالی کشور تا چه حد می             

سـویی   هـا هـم   گیريهاي دولت جدید تا چه حد با این جهت        نظام آموزش عالی کاست و این که اساساً رویکرد و سیاست          

، به هر حال، چند پارچگی نظام آموزش عـالی کـشور، از جملـه                است که هم نیاز به مطالعه و هم زمان دارد           مسائلی ،دارد

و آثار و پیامدهاي آن بر نظام آموزش و پرورش موضوعی است که بررسـی و ارزیـابی آن   , نظام تربیت معلم و تربیت دبیر   

  . گنجدمیاي است که در فرصت این مطالعه نهاي جداگانهنیازمند پژوهش

اي از وضعیت کنونی نیروي انسانی آموزش و     زدهاما، این موضوع، مانع از آن نخواهد شد که ارزیابی هر چند شتاب            

تاکید ما در این مطالعه بر بررسی نقش آمـوزش عـالی در تـامین نیـروي انـسانی                   , به ویژه این که   . پرورش نداشته باشیم  

  .آموزش وپرورش در وضعیت کنونی است

ن ترتیب، در بخش نخست مروري خواهیم داشت بر وضعیت تربیت نیروي انسانی آموزش و پرورش، پـس از            به ای 

ایـن بررسـی از آن رو ضـروري اسـت کـه             . آن وضعیت کیفی کارکنان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت           

اثیرگذار بر فرآیند تربیت دانشجویان     آموزش عالی هستند و از سوي دیگر ت       دادکارکنان آموزش و پرورش از یک سو، برون       

                                                          

 عیناً برگرفته از بخشی از مطالعه درباره آموزش و پرورش و نیروي انسانی توسط همکار محترم پروژة حاضر؛ آقاي حمید . 3ـ4ـ5 فصل

  .ریزي آموزش عالی است هجاودانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنام
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. ریزي و جذب نیروي انسانی در نظام آمـوزش و پـرورش   برنامه،گذاريآینده کشور و همچنین تاثیرگذار بر فرآیند سیاست      

بخش پایانی این مطالعه به تحلیل وضعیت موجود و اثرات نظام آموزش عالی بـر آمـوزش و پـرورش اختـصاص خواهـد                        

!!!.یافت

  نونی تربیت نیروي انسانی آموزش و پرورش وضعیت ک-1

گونه که اشاره شد، به دلیل چند پارچگی نظام آموزش عالی کشور، تربیت بخشی از نیروي انسانی مورد نیـاز                همان

  .شودآموزش و پرورش، به ویژه در مقطع کاردانی، در مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش انجام می

، 1381-82، در سـال تحـصیلی       1 آمارهاي رسمی منتشر شده از سوي وزارت آمـوزش و پـرورش            بر اساس آخرین  

  . اندختهپردا استان در سراسر کشور به پذیرش دانشجو می29 مرکز تربیت معلم در 96تعداد 

- مـی  نفر را دختران تشکیل4501ها را پسران و  نفر آن5228 که ،باشد نفر می9792شمار دانشجویان این مراکز    

  .اندداده درصد دانشجویان این مراکز را تشکیل می46 درصد و دختران 54به عبارت دیگر، پسران حدود . دادند

  1381-82شمار دانشجویان دوره کاردانی مراکز تربیت معلم بر حسب جنسیت در سال تحصیلی » 17« شماره جدول

جمع درصد پسر درصد دختر

9729  54  5228  46  4501  

296. ص, 1381-82فته از آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی  برگر:منبع

  

، تربیت بدنی، دینی     بهداشت ی، امور پرورش  ، ادبیات ،آموزش ابتدایی : هايدانش جویان مراکز تربیت معلوم در رشته      

ي عقـب   هادر گرایش (و عربی، حرفه و فن، زبان انگلیسی، علوم اجتماعی، علوم ریاضی، علوم هنري و کودکان استثنایی                 

  .پردازند پس از دو سال تحصیل و گرفتن مدرك کاردانی به تدریس می،) نابینا و ناشنوا،مانده ذهنی

نکته قابل تامل در مراکز تربیت معلم این که، آموزش معلمان آینده کشور صرفاً بـر ععـده دبیـران دوره متوسـطه               

گر حاکمیـت دیـوان سـاالري اداري در         بیان!تواند ز خود می  به عالوه شمار فزآینده کارکنان اداري در این مراک        ). (!باشدمی

  . باشد دانشجو یک کادر اداري در این مراکز به کار مشغول می5اي که در قبال هر به گونه. باشدهاآن

 نفـر بـه عنـوان    970 کارمند منحصراً در مراکز یاد شده اشتغال دارنـد کـه از ایـن تعـداد                2869بر اساس آمارهاي موجود     

  .)20.ص، همان( نفر دیگر به اداره سایر امور مراکز مشغولند 1899باشند و دار تدریس در مراکز تربیت معلم می عهدهمدرس

نکته دیگر این که، این شمار از دانشجویان مراکز تربیت معلم، صرفاً بر اساس پـذیرش در آزمـون سراسـري وارد                      

- معلمان آینده کشور باید از آن برخوردار باشند مورد توجه قرار نمـی             هایی را که  بنابراین سایر مهارت  . شونداین مراکز می  

  ).(!ها ندارندآموزش و پرورش، همانند آموزش عالی هیچ نقشی در پذیرش آن, به عبارت دیگر. گیرد

به عالوه، در آمارهاي مربوط به آموزش و پرورش، شمار دیگري نیز بـه عنـوان دانـشجویان ضـمن خـدمت دوره               

                                                          

1  وزارت آموزش و پرورش،ریزي و منابع انسانی، معاونت برنامه1381-82آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی ، )1383(دفتر طرح و برنامه 
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کارشناسی نیز به تحصیل مشغولند، اما در اسناد مربوط مشخص نیست که این داشنجویان در چه مراکـزي بـه              کاردانی و   

  .باشندتحصیل مشغول می

  1381-82شمار دانشجویان ضمن خدمت دوره کاردانی و کارشناسی در سال تحصیلی » 18«جدول شماره 

جمع درصد پسر درصد دختر مقطع تحصیلی

  کاردانی  2007  47  2265  53  4272

  کارشناسی  7249  48  7926  52  15175

  .298 و 297.  همان، ص:منبع

  

شدگان و ثبت نام شدگان مراکـز یـاد شـده قیـد     وانگهی، با توجه به این که شمار این دانشجویان در زمره پذیرفته  

  .ها نیز در اسناد رسمی چندان مشخص نیستنحوه چگونگی پذیرش آن. نشده است

 ظــاهراً دانـشجویان ضـمن خـدمت وزارت آمــوزش و پـرورش، در برگیرنـده آن دســته از      بـر اسـاس مـشاهدات،   

این افراد پـس از کـسب موفقیـت در          . دهند آموزشگرانی است که ضمن تدریس در مدارس، به تحصیل خود نیز ادامه می            

  . یابندهاي آموزشی باالتر راه میشود به دورهآزمونی که توسط سازمان سنجش آموزش برگزار می

ها در طـول تعطـیالت تابـستانی         این دوره  ، ابتدا ،اندها راه یافته  بر اساس اظهارات برخی از معلمان که به این دوره         

  . شدشدند مدرك معادل داده میها میشد و به افرادي که موفق به پایان رساندن این دورهبرگزار می

اما اطالعات دقیقی   . شودك نیز به صورت رسمی داده می      اما این فرآیند، در حال حاضر تغییراتی یافته است و مدار          

  .ها پرداختتر آنها و آن در اختیار نبود که به توان به تحلیل دقیقاز وضعیت کمی و کیفی این دوره

هـاي گونـاگون بـه    آموختگان آموزش عالی که پس از پایان تحـصیل در رشـته  همچنین، به جز آن دسته از دانش      

-شوند، بخشی از تربیت نیروي انسانی این نظام نیز بر عهده دانشگاهی وارد نظام آموزش و پرورش میعنوان نیروي انسان  

  .باشدهاي تربیت معلم و تربیت دبیر می

پردازنـد،  نکته قابل توجه این که از میان چهار دانشگاه که به تربیت آموزشگر براي نظام آمـوزش و پـرورش مـی                     

، تربیت معلم )تهران( وابسته به آموزش و پرورش و سه دانشگاه دیگر، یعنی تربیت معلم           دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی    

  .آذربایجان و سبزوار زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوري مشغول فعالیت هستند

 تربیـت  اي دختران تهـران نیـز از جملـه مراکـزي هـستند کـه در          سرا و حرفه  دو دانشکده تربیت دبیر فنی صومعه     

  .گر براي آموزش و پرورش مشارکت دارندآموزش

خورد، شمار کمتر دانشجویان دختر در دانـشگاه تربیـت دبیـر رجـایی              نکته قابل توجهی که در جدول به چشم می        

هـاي  دانـشگاه   حال آن که شمار دختران دانـشجو در .دهنددانشجویان آن را دختران تشکیل می      درصد   33است، که تنها    

رسد، این نکته اتفـاقی بـه   به نظر نمی. باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بیش از پسران میغیر تک جنسیتی زیر نظر 

وجود آمده باشد، چرا که سهم دختران در مراکز تربیت معلم و دانـشجویان ضـمن خـدمت وزارت آمـوزش و پـرورش در                         

شجویان مراکز تربیت آموزشـگر زیـر نظـر         این تفاوت جنسیتی در شمار دان     . مقایسه با شمار دانشجویان پسر نیز کمتر بود       



  ...دهاي آموزش و پرورش کشوربررسی فرصتها و تهدی

  آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

92

هـاي  هاي متفاوت در دو وزارت خانه باشد کـه در بخـش           هاي و سیاست  تواند ناشی از دیدگاه   وزارت آموزش و پرورش می    

  .آینده بیشتر بدان خواهیم پرداخت

-شود، پرسـش ام میبه عالوه، تربیت دبیر فنی در مقطع کاردانی که در دو دانشکده تربیت دبیر فنی تک جنسیتی انج     

آموختگـان  این موضوع به ویژه در شرایط کنونی جامعه ایرانی که شمار زیادي از دانـش              . انگیزدهاي زیادي را در ذهن بر می      

  .کشاندهایی را به چالش میمانند فلسفه وجودي چنین دانشکدهها بدون اشتغال باقی میمقاطع لیسانس و باالتر دانشگاه

هاي تربیت دبیر و تربیت معلم برحسب، محل تحصیل، ها دانشکدهر دانشجویان دانشگاهشما» 19« شماره جدول

  1383-1384مقطع، و جنسیت در سال تحصیلی 

دکتراي تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

جمع پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

نام مراکز تحصیلی

1721  -  -  -  -  21  -  1700  -  
ت دبیر فنی دانشکده تربی

سراصومعه

3728  -  -  -  -  -  1916  -  1812  
دانشکده تربیت دبیر فنی 

  اي دختران تهرانو حرفه

3704  -  -  -  -  2453  1251  -  -  
دانشگاه تربیت دبیر 

  شهید رجایی

  دانشگاه تربیت معلم  -  -  3157  1596  314  358  62  156  5643

2516  -  -  85  56  852  1523  -  -  
دانشگاه تربیت معلم 

  ذربایجانآ

3301  -  -  64  37  839  1901  226  234  
دانشگاه تربیت معلم 

  سبزوار

  جمع  2046  1926  9748  5761  407  507  62  156  20613

Ï-مروري بر وضعیت کنونی آموزشگران و کارکنان آموزشی مراکز تربیت معلم   

ش و پـرورش بـه فعالیـت     همان گونه که در صفحات پیشین اشاره شد، مراکز تربیت معلم زیـر نظـر وزارت آمـوز                 

دهـد، امـا از نظـر       اگر چه نسبت کمی آموزشگران به دانشجویان این مراکز رقم یک به ده را نـشان مـی                 . مشغول هستند 

تواند تـاثیرات بـسزایی بـر    رسد، چرا که آموزش معلمان آینده کشور که میکیفی، این وضعیت چندان مطلوب به نظر نمی       

در آمـار  هـا  اگر چه سطح تحصیالت آن. باشدرفاً بر عهده دبیران آموزش و پرورش مینظام آموزشی کشور داشته باشد ص  

هـا از  رسـد، جـز شـمار انـدکی از آن    منتشر شده، به تفکیک مشخص نشده است، اما بر اساس مـشاهدات بـه نظـر نمـی      

  . تحصیالت تکمیلی برخوردار باشند

المللی هاي نهادهاي بین  در عرصه جهانی و توصیهو مشاهدات عینی) تئوریک(حال آن که بر اساس منطق نظري   



وضعیت، تحوالت و روندهاي محیط علمی و نظام آموزش عالی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

93

شود که آموزشگران چنین نهادهاي مـوثري از        آموزشی، این مراکز از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و معموالً تالش می           

طح تر، وجود آموزشگران برخـوردار از سـ       به عبارت روشن  . کیفیت برتري نسبت به سایر نهادهاي آموزشی برخوردار باشند        

هایی  ها و توانایی، بلکه حتی مهارتهایی که بتواند نه تنها در انتقال معلومات ذهنی       ها و توانایی  تحصیالت باالتر و مهارت   

آموختگان این گونه نهادهاي آموزشی را در انجام رسالت سترگ آموزشی در بـستر جامعـه یـاري رسـاند،                که بتواند، دانش  

  .رسدامري ضروري و بدیهی به نظر می

وضـعیت چنـدان   اهرسد آمارهاي کمی موجود در نظام تربیت معلم کشور، دست کـم در سـطح داده          اما، به نظر می   

تحـصیلی ایـن آموزشـگران بـه ویـژه در سـطح         هاي  پراکنش رشته ). 4ك به جدول شماره     .ر(دهند  مطلوبی را نشان نمی   

  . رسداستانی، نیز چندان متناسب به نظر نمی

-ضمن این که، این مطالعات مـی      . تري است تر در این زمینه نیازمند بررسی و مطالعات عمیق        اگر چه داوري دقیق   

اما چند مثـال در ایـن زمینـه    .  تقاضاها و تحوالت عرصه جهانی انجام شود  ،بایستی بر مبناي اهداف نظام آموزشی، نیازها      

هاي، علـوم تربیتـی     در رشته داراي تحصیالت    تیبپر شمارترین آموزشگران این مراکز به تر      : سازدتر می موضوع را روشن  

 55 نفر، تربیت بدنی 66 نفر، زبان و ادبیات فراسی      85 نفر، ریاضی و آمار      123 نفر، الهیات    192) (!ها    نفر، سایر رشته   210

  . باشد نفر می44نفر و زبان انگلیسی 

مشروط بر ایـن کـه بپنـداریم ایـن          ( هایی در این مراکز الزامی است       چه بپنداریم، وجود چنین تخصص    حال، چنان 

به غیر از دانش آموختگان رشته علـوم         شودمشاهده می ،)سطح از تحصیالت نیز براي آموزش در این مراکز مناسب است

هاي الهیات، آمار و ریاضـی،      ها، به ویژه رشته   تربیتی که دست کم در هر مرکز یک نفر وجود دارد، در مورد سایر تخصص              

  . چنین وضعیتی وجود ندارد]ها هستندکه به ترتیب از پرشمارترین تخصص[ارسی و تربیت بدنی زبان و ادبیات ف

هاي تخصصی ریاضیات و آمار، زبـان و ادبیـات فارسـی، تربیـت بـدنی و زبـان انگلیـسی را کـه از                   به عنوان مثال، اگر رشته    

هـا، از   مشاهده خواهیم کـرد کـه برخـی از مراکـز اسـتان            باشد را در نظر بگیریم،      ها درمیان آموزشگران نیز می    پرشمارترین تخصص 

  .اندبهرههایی بیآموزشگران داراي چنین تخصص

-، گلستان و مازندران از آموزشگر داراي تخصص ریاضی و آمـار بـی             قم،  هاي چهارمحال بختیاري  از جمله، استان  

  . اراي تخصص زبان و ادبیات فارسی ندارندهاي قزوین ـ کهگیلویه و بویراحمد و گلستان، آموزشگر داستان. اندبهره

هاي آذربایجان غربی، بوشهر، زنجان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان، آموزشـگر             در زمینه تربیت بدنی، استان    

، کرمانشاه، گلـستان، گـیالن،      غربی، سیستان و بلوچستان    هاي آذربایجان و باالخره، در رشته زبان انگلیسی، استان      . ندارند

  .اندبهرهندران، مرکزي و همدان از آموزشگر دانش آموخته در این رشته بیماز

تـر  بررسی کیفیتی. هاي کمی انجام شده استالزم به یادآوري که این تحلیل توصیفی آماري، صرفاً بر اساس داده          

  :تري استهاي عمیقنظام تربیت معلم کشور نیازمند مطالعات و بررسی

 ،هاي مورد اسـتفاده ریزي درسی، چگونگی تدریس در این مراکز، فناوري آموزشی برنامهریزيبررسی کیفیت برنامه 

  .اي هستند که براي ارزیابی کیفی چنین مراکزي ضروري استاز جمله مسایل اساسی... چگونگی ارزیابی در این مراکز و 

گونـه کـه    همـان . ه اسـت  ، وضعیت جنسیتی آموزشگران نظام تربیت معلم به تصویر کـشیده شـد            »20«در جدول   

  . درصد است30شود سهم زنان در آن، تنها حدود مالحظه می
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  هاي کشور بر حسب جنسیت و درصدپراکنش آموزشگران مراکز تربیت معلم در استان» 20« شماره جدول

جمع درصد مرد درصد استان ردیف

67  82  55  18  12   1  آذربایجان شرقی

  2  بیآذربایجان غر  1  8/4  20  2/95  21

  3  اردبیل  0  -  -  -  -

  4  اصفهان  18  45  22  55  40

  5  ایالم  0  -  -  -  1

  6  بوشهر  6  5/28  15  5/71  21

  7  چهارمحال و بختیاري  6  5/31  13  5/68  19

  8  خراسان  32  27  88  73  120

  9  خوزستان  19  5/39  27  5/61  48

  10  زنجان  7  39  11  61  18

  11  سمنان  0  -  -  -  -

  12  ان و بلوچستانسیست  14  26  39  74  53

  13  شهر تهران  87  5/50  85  5/49  172

  14  شهرستانهاي تهران  9  18  41  82  50

  15  فارس  18  36  32  64  50

  16  قزوین  0  -  13  100  13

  17  قم  4  13  27  87  31

  18  کردستان  3  11  25  89  28

  19  کرمان  15  5/36  26  5/64  41

  20  کرمانشاه  0  -  -  -  -
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جمع درصد مرد درصد استان ردیف

  21  یه و بویراحمدکهگیلو  1  5/12  7  5/87  8

  22  گلستان  2  67  1  33  3

  23  گیالن  5  29  12  71  17

  24  لرستان  2  8  22  92  24

  25  مازندران  0  -  9  100  9

  26  مرکزي  5  42  7  58  12

  27  هرمزگان  10  29  24  71  34

  28  همدان  5  16  27  84  32

  29  یزد  2  5/9  19  5/90  21

  30  جمع کل  283  30  670  70  953

  174،176. شده از آمار آموزش و پرورش، ص برگرفته :منبع

  

-آموزشگران مراکز تربیت معلم، همچون شمار فزآینده دانشجویان پسر در این مراکز، مـی          چیرگی مردان در شمار     

به ویـژه ایـن کـه بـر     . رسد امري تصادفی باشدتواند به نوعی حاکمیت مردانه را در این مراکز نشان دهد، که به نظر نمی      

تر عالقمند به تحصیل در مراکـز تربیـت معلـم،           خهاي آماري سازمان سنجش آموزش کشور شمار داوطلبان د        حسب داده 

  . درصد است61/32 درصد و شمار پسران 39/67

 در 26/36 در مورد دختران و 74/63به عالوه متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در این مراکز، با اندکی کاهش رقم         

آن چه قابل تامل است، وارونگی درصد پذیرفته شدگان نهـایی در مراکـز تربیـت معلـم                اما  . هددمورد پسران را نشان می    

  .باشدمی

 را به ترتیب در مـورد دختـران و پـسران نـشان     30/53 و 70/46آماري در این مورد ارقام هاي  داده که ايبه گونه 

  . دهدمی
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  تحصیل درمراکز تربیت معلمفرآیند آماري پذیرش متقاضیان ادامه »  21« شماره جدول

   و درصدجنسیتبر حسب 

جمع درصد مرد درصد زن نوع متقاضیان

  شمار داوطلبان  497266  39/67  240600  61/32  497266

171716  26/36  62262  74/63  109454  
شمار متقاضیان مجاز به انتخاب 

  رشته

  شمار پذیرفته شدگان نهایی  1911  70/46  2181  30/53  4092

  101 و 73، 26. ، ص 1383 کارنامه آزمون سراسري سال :ازبرگرفته 

  

توانـد بـراي تحلیـل    تري است، اما این فرضیه نیز می     اگر چه تحلیل این پدیده، نیازمند بررسی و مطالعات گسترده         

-نمیشود میآیا تمایل فراینده پسران در انتخاب نهایی مراکز تربیت معلم، که تنها در سطح کاردانی نیز ارائه           : آزمون شود 

آور بـودن پـسران در   هاي اقتصادي داشته باشد؟ به دیگر سخن، با توجه به فرهنگ رایج ایرانی مبنـی بـر نـان           تواند جنبه 

ها را به این مسیر کوتاه تحصیالت عـالی، کـه بالفاصـله پـس از تحـصیل نیـز                    هاي اقتصادي آن  عرصه خانوارها، انگیزه  

؟ این فرضیه، با شمار فزآینده دختران در ورود به مراکـز آمـوزش عـالی غیـر     زدساشوند، رهنمون نمی  اي می صاحب حرفه 

  .شودنیز تقویت می...) هاي شبانه و نظیر دانشگاه آزاد، پیام نور، دوره(رایگان 

 گرفتن دختران در ورود به تحصیالت عالی در چند سـال اخیـر،              یهاي آماري موجود و به رغم پیش      به موجب داده  

جـاودانی و همکـاران در ایـن زمینـه چنـین      . باشد هاي عالی رایگان، همچنان کمتر از پسران میر آموزشسهم دختران د  

  :اندگزارش داده

اگرچه ایـن نـسبت در سـال    . تر است  زنان در آموزش رایگان، همچنان نسبت به مردان کم سهمنخست این که،    "

 درصد بوده   38،    1376عالی رایگان که در سال        در آموزش اي که سهم زنان       به گونه . بهبود قابل توجهی یافته است    1382

)»22«تصویر شماره  (.است

ایـن در حـالی اسـت کـه نـسبت سـهم زنـان در                .  درصد رسـیده اسـت     47 درصد افزایش به     9، با   1382در سال   

آزاد اسالمی  بدون در نظر گرفتن دانشگاه      (ها    به شکلی که سهم آن    . عالی با هزینه شخصی همچنان فزاینده است        آموزش

 درصد افزایش یافتـه     60 به   76 درصد در سال     57از  ) شدگان به تفکیک جنسیت     به دلیل در دسترس نبودن شمار پذیرفته      

این پدیـده، ایـن فرضـیه را در    . رسد پراکنش جنسیتی در دانشگاه آزاد از  وضعیت بهتري برخوردار باشد  به نظر نمی  . است

شدگان مرد، صرف نظر از سایر متغیرها، پرداخت هزینه           دالیل شمار کاهش پذیرفته   کند، که شاید یکی از        ذهن تقویت می  

آور خـانوار   چرا که با توجه به فضاي فرهنگی کشور، از مردان بیتشر انتظار میرود که در چنین سنینی، نـان      . تحصیلی باشد 

امید . تري است  تر و دقیق    هاي عمیق   شیاي نیازمند پژوه    باشند، و نه سرباري بر آن، پر واضح است که اثبات چنین فرضیه            

  ) 1382جاودانی وهمکاران، (.هایی شود است این گزارش نقطۀ آغازي براي انجام چنین پژوهش
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سھم زنان پذیرفتھ شده در آموزش عالي
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آموزش رایگان زنان. پذیرفتھ شده
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  »22«تصویر 

به هر حال، پایین بودن سهم زنان در میان آموزشگران و دانشجویان این مراکـز، کـه از نظـر فرهنـگ اجتمـاعی                      

رود، آیا نیاز به بازاندیشی و اصالح ندارد؟ آیا وضعیت کنونی جنـسیتی  یان محیط کاري مناسبی براي آنان به شمار می   ایران

  ؟...این مراکز با هنجارها و تقاضاهاي اجتماعی جامعه ایرانی همسویی دارد؟ و 

امیـد اسـت کـه      .  اسـت  هاي دیگـري  ها، نیازمند مطالعات و پژوهش    بدیهی است ارائه پاسخ اصولی به این پرسش       

  .تر در این نهاد بنیادي کشور باز کندهاي برآمده از آن، راه را براي انجام مطالعات عمیقتوصیف شرایط موجود و پرسش

  هاي آماري وضعیت کارکنان آموزشی مراکز تربیت به روایت داده-1-2

 نفر نشان   1899ن آموزشی این مراکز را      هاي رسمی آماري مربوط به کارکنان مراکز تربیت معلم، شمار کارکنا          داده
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ایـن بـدان مفهـوم    . ها داراي تحصیالت لیسانس و باالتر هـستند    نفر آن  612دهد، که به موجب آمار منتشر شده تنها         می

صرف نظر از پرشماري کارکنان     . کمتر از لیسانس دارند   تحصیالت  ،  ها درصد آن  68ها، یعنی حدود     نفر آن  1287است که   

، کـه بـه صـورت      ]سطح تحصیالت [ نفر است، وضعیت کیفی این کارکنان        5 به   1که نسبت آن به دانشجویان      این مراکز   

هاي پر اهمیت این مراکز را بر عهده داشـته باشـند، جـاي              ریزي آموزشی، درسی و دیگر فعالیت     بایست برنامه منطقی، می 

  ].23به جدول شماره . ك.ر[. نگرانی دارد

   کارکنان مراکز تربیت معلم بر حسب سطح تحصیالت جنسیت و درصدپراکنش»  23«جدول شماره 

کارکنان رسمی و پیمانی داراي مدرك کارشناسی و باالتر

درصد جمع درصد مرد درصد زن

درصد
کارکنان داراي کمتر از 

لیسانس

32  612  54  329  46  283  68 1287

  175،176، 20. ، ص1381-82 برگرفته از آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی :منبع

  آمار کارکنان اداري داراي مدرك تحصیلی زیر لیسانس در دسترس نبود* 

  

شود، شمار کارکنان این مراکز از نظر جنسیتی همچنان به سود مردان             دیده می  23گونه که در جدول شماره      همان

  .دار نیستاست، اگر چه این تفاوت چندان هم فاصله

زن و ادبیات   )  نفر 82(، الهیات   ) نفر 216(نان، به ترتیب علوم تربیتی      ـیلی این کارک  هاي تحص پرشـمارترین رشــته 

جامعـه  )  نفر 20(و زبان انگلیسی    )  نفر 25(، ریاضی و آمار     ) نفر 26(، زیست شناسی    ) نفر 32(، تربیت بدنی    ) نفر 39(فارسی  

نخستین پرسشی که به ذهن هجوم   . باشدمی) فر ن 12(و باالخره زبان عربی     )  نفر 13(، اقتصاد و بازرگانی     ) نفر 18(شناسی  

  ها دارد؟هاي تحصیلی کارکنان این مراکز، تناسبی با وظایف آنآورد این است که آیا این سطح تحصیالت و رشتهمی

هاي اندك انتشار یافتـه و       مطرح ساختن این موضوعات به صورت پرسشی بیشتر از آن روست، که با توجه به داده               

هـا نیازمنـد    تـر آن  و بررسـی عمیـق    . نمایـد ها چندان سـاده نمـی     ها با اتکا به این داده     اوري در این زمینه   قابل دسترس، د  

  .هاي بیشتري استتر و گردآوري دادههاي عمیقوکندوکا

   مروري بر وضعیت آموزشگران مراکز آموزش عالی تربیت دبیر-3

 دانـشکده   2 دانشگاه و    4 معلم و دبیر یادآور شدیم،       گونه که در بحث مــربوط بــه دانشجویان مراکز تربیت        همان

در این میان، دانشگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی، زیـر نظـر وزارت        . در سطح کشور، وظیفه تربیت دبیر را بر عهده دارند         

ها در  وضعیت آموزشگران این دانشگاه   . کنندآموزش و پرورش و بقیه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فعالیت می             

  . گنجانده شده است24جدول شماره 
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  بر حسب عنوان دانشگاهی و درصد هاي تربیت دبیرشمار اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاه»  24«جدول شماره 

جمع درصد استاد درصد دانشیار درصد یاراستاد درصد مربی درصد آموزشیار نام دانشگاه

86  -  -  -  -  34  29  66  57  -  -  
تربیت دبیر 

  ید رجاییشه

  تربیت معلم  31  11  97  33  113  39  23  8  28  9  292

69  -  -  -  -  35  24  65  45  -  -  
تربیت معلم 

  آذربایجان

86  -  -  -  -  21  18  79  68  -  -  
تربیت معلم 

  سبزوار

  جمع  31  5/6  267  50  184  5/34  23  4  28  5  533

  1380مسائل ) بخش دولتی(برگرفته شده از کتاب اعضاي هیات علمی : منبع

  

، تربیـت   19علم  ، تربیت م  43ها به تربیت عبارتند از دانشگاه تربیت دبیر       نسبت آموزشگر به دانشجو در این دانشگاه      

  . نفر است38 و دانشگاه تربیت معلم سبزوار 34معلم آذربایجان 

زارت کیفی نیروي انسانی مراکز آموزش عالی زیـر نظـر و          گر آن است که وضعیت      هاي آماري بیان  در مجموع داده  

آموزش و پرورش، چه در مقایسه با مراکز آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و چـه در مقایـسه بـا                           

هـاي آمـاري مراکـز    اي تطبیقی میان دادهجاودانی و همکاران در مطالعه. رسدمیانگین جهانی، چندان مطلوب به نظر نمی    

  .دهند این تفاوت را چنین توضیح می1376-82هاي لآموزش عالی کشور بر حسب نهادهاي مجري در سا

در ایـن رابطـه از   .  قابل تأمل دیگر، شمار آموزشگران وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي دولتی است  نکته«

را % 90 نفـر، یعنـی حـــدود    5576هاي آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش،          نفر آموزشگر در موسسه    6210

توانـد   آموزشگران باقیمانده نیز در رتبۀ مربی هستند، که این ارقـام مـی           % 85دهند و      هیأت علمی تشکیل می    اعضاي غیر 

وضعیت دیگر نهادها و ارگانهاي دولتـی نیـز در امـر آمـوزش              . نشان دهندة وضعیت کیفی آموزش عالی در این نهاد باشد         

  .عالی، چندان رضایت بخش نیست

 آموزشـگر بـراي ادارة آمـوزش عـالی خـود      3717 به آنها اشاره شـده اسـت، از        3 این نهادها، که در جدول شماره     

 درصد اعـضاي هیـأت علمـی        52 درصد از    96دهند و     آنها را اعضاي غیر هیأت علمی تشکیل می       % 58گیرند که     می  بهره

  .آنها نیز داراي مرتبه مربی هستند

ت نظام آموزش عالی است، ضرورت انسجام بخشی گر عدم انسجام در مدیری این وضعیت، که خود به نوعی نمایان     

بـه عبـارت دیگـر، وزارت یـاد شـده بـا اعمـال        . دهـد  به این امور را از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري افزایش می  

. ، ص 1384جاودانی و همکـاران،     . (»تواند به این وضعیت سامان بهتري دهد        استانداردسازي نظام آموزش عالی کشور می     

8(  
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1382!! !!

5576

97
537

سایر آموزشگران  علمي

شمار مربیان آموزشگر

شمار آموزشگران غیرھیات علمي

1.50%
8.50%

90%

سایر آموزشگران  علمي

شمار مربیان آموزشگر

شمار آموزشگران غیرھیات علمي

هاي کیفی آموزشگران در وزارت آموزش و پرورش و دیگر ارگانها و نهادهاي  شمار و نسبت» 25ـ1« شماره جدول
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نهاد مجري

90 5576 85 537 10 634 6210 وزارت آموزش و پرورش

58 2173 96 1487 42 1544 3717 دولتی سایرارگانها ونهادهاي

  

  

  

  

  

  1382وضعیت کیفی آموزشگران وزارت آموزش و پرورش درسال . 25 - 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1382وضعیت کیفی آموزشگران وزارت آموزش و پرورش درسال . 25 - 3 نمودار
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57

1487

2173

سایر آموزشگران  علمي

شمار مربیان آموزشگر

شمار آموزشگران غیرعیات علمي

1.68%

40.23%

58%

سایر آموزشگران  علمي

شمار مربیان آموزشگر

شمار آموزشگران غیرعیات علمي

  

  

  1382یت کیفی آموزشگران سایر ارگان ها و نهادهاي دولتی در سال وضع. 25 - 4 نمودار

  

  

  

  

  

  

  1382وضعیت کیفی آموزشگران سایر ارگان ها و نهادهاي دولتی در سال . 25 -5نمودار

  

 به تفکیک 82 و 77 مقایسه شمار آموزشگران تمام وقت نظام آموزش عالی کشور در سالهاي »25- 6« شماره جدول

  نهادهاي مجري

صد افزایش در فاصله زمانیدر  لاس

82-77  1382  1377  
  نهاد مجري

  وزارت علوم،تحقیقات و فناوري  13173  15287  16

  وآموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان  8442  9343  11

  وزارت آموزش و پرورش  2057  1435  -30

  سایر ارگان ها و نهادهاي دولتی  2155  2041  -5

   مستقلمراکز آموزش عالی  896  835  -7

  …دانشگاه آزاد  6036  18513  207

  جمع  32759  47454  45
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ت در وزارت آموزشگران تمـام وقـ   شود، بر خالف روند فزآینده شمار دیده می25-6 شماره  جدول گونه که در  همان

راکـز  علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی ایـن رونـد در دوره مـورد مطالعـه در سـایر م          

  . آموزش عالی به ویژه در وزارت آموزش و پرورش سیر کاهشی داشته است

تربیـت   یابد که نقش وزارت آموزش و پرورش را به مثابه نهادي اساسی در            این موضوع زمانی اهمیت بیشتري می     

  . اي کشور را در نظر داشته باشیممعلمان و کارشناسان و فنی و حرفه

ر وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور نقش اساسی در تحوالت اقتـصادي، فرهنگـی،              دتواند  یعنی نهادهاي که می   

  . اجتماعی و حتی سیاسی ایفا کند

 100به 1376 در سال 35به ویژه این که شاخص استاد به دانشجو در مورد آموزشگران تمام وقت این وزارتخانه از 

  .ران غیر هیات علمی این وزارتخانه افزوده شده استآموزشگ    در عوض بر شمار (!)  افزایش یافته است 1382درسال

هاي کمی و کیفی ایـن فرضـیه را در ذهـن        نظام تربیت نیروي انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش با چنین ویژگی           

مـدرك  (آموختگـان مراکـز تربیـت معلـم     کند، که با توجه به پایین بودن مـدرك دانـش       بسیاري از کارشناسان تقویت می    

) که اغلب آموزشگران آن داراي مدرك کارشناسـی هـستند  ( عدم برخورداري از نیروي انسانی کیفی این مراکز    و) کاردانی

  .شدگان آزمون سراسري باشندهاي پذیرفتهترین ردهبایستی از پایین پذیرفته شدگان این مراکز می

 هـم سـویی   ش آمـوزش کـشور  هاي آماري منتشر شده از سوي سازمان سـنج  بر خالف انتظار، این فرضیه با داده      

ریاضی، تجربی و علوم انسانی مراکز تربیت معلم وضعیت مناسبی          هاي  میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان در گروه      . ندارد

اي که میانگین کل نمرات پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم به غیـر از گـروه علـوم تجربـی از               به گونه . دهدرا نشان می  

  )28-27-26 شماره  جداولبه. ك. ر. (تر استمیانگین نمره کل باال

 به تفکیک دوره و 82میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان گروه ریاضی آزمون سراسري سال » 26« شماره جدول

  سهمیه نهایی

میانگین 

نمره کل

غیر 

انتفاعی

تربیت 

معلم

مناطق 

محروم
پیام نور شبانه روزانه

  دوره

سهمیه نهایی

  1منطقه   8723  7651  6575  -  7869  6757  7474

  2منطقه   8336  7352  6188  8447  7495  6597  7033

  3منطقه   7958  7030  6088  8024  7292  6312  6785

  نهادها  7386  6579  5857  -  6652  5887  6835

  شاهد  7042  5740  4793  -  5910  5132  3699

  رزمندگان  7327  5164  4698  -  -  5511  5975

  میانگین نمره کل  8384  7391  6249  8268  7391  6642  7142

  168. ، ص 1382 کارنامه آزمون سراسري سال :منبع
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 به تفکیک دوره و 82میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان گروه علوم تجربی آزمون سراسري سال » 27« شماره جدول

  سهمیه نهایی

میانگین 

نمره کل

غیر 

انتفاعی

تربیت 

معلم

مناطق 

محروم
پیام نور شبانه روزانه

  دوره

سهمیه نهایی

  1منطقه   8333  7399  6615  -  7931  6383  7592

  2منطقه   7938  6933  6288  8609  7325  6249  7162

  3منطقه   7553  6695  6234  8084  6919  6069  6945

  نهادها  6956  6132  6093  -  6432  5665  6748

  شاهد  6518  5352  4832  -  5406  4884  6084

  انرزمندگ  7050  5340  4875  -  -  4819  6314

  میانگین نمره کل  7863  6957  6310  8348  7024  6233  7169

  169.  همان، ص:منبع

 به تفکیک دوره و 82میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی آزمون سراسري سال » 28« شماره جدول

  سهمیه

میانگین 

نمره کل

غیر 

انتفاعی

تربیت 

معلم

مناطق 

محروم
پیام نور شبانه روزانه

  رهدو

سهمیه نهایی

  1منطقه   8545  7957  6701  8293  8704  6766  7322

  2منطقه   8496  7553  6449  8580  8115  6739  6900

  3منطقه   8338  7444  6465  8423  7798  6433  6894

  نهادها  7649  6905  6249  -  7093  6329  6901

  شاهد  7037  5894  4874  -  6301  5039  5960

  زمندگانر  7581  6567  4819  -  -  4980  5745

  میانگین نمره کل  8354  7567  6460  8459  7854  6609  5944

  170.  همان، ص:منبع

!!

!!
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 نیـز وضـعیت   1383 و 1381هـاي  ، که در سـال  1382نکته مبهم در میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان در سال           

هـاي  مروري بر جدول:  استدر مناطق محروم و تربیت معلممشابهی دارد، باال بودن میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان          

پذیرفته شدگان درمناطق محروم در هر سه گروه آزمایشی بیش از نمـرات روزانـه در                !گر آن است که نمرات کل     باال بیان 

  ! باشدها میهمان منطقه

چنـین  . گیـرد به عالوه در سه گروه آزمایشی میانگین نمرات روزانه در همان مناطق محروم، در رده سوم قرار مـی       

-شود، چندان سازگار به نظر نمی     هاي بعدي مشاهده می   گرایش و عالقمندي متقاضیان که در جدول      اي با توجه به     دهپدی

.کندرا به دالیل زیر تایید نمیرسد، ضمن این که مشاهدات عینی نیز چنین وضعیتی 

هـا  یر دوره رود که متقاضیان ادامه تحصیل آن را بـر سـا          تحصیل در مناطق محروم مزیتی به شمار نمی       . 1

  .ترجیح دهند

-با توجه به گرایش متقاضیان به کسب مدارك باالتر سطوح تحصیلی، به دست آوردن موفقیت در دوره                . 2

هـا باشـد،    تر از ادامه تحصیل در سـایر دوره       تواند پرکشش هاي کاردانی تربیت معلم به طور منطقی نمی       

لوصول بودن بازده انفرادي این کـشش       امگر این که پراکنش مراکز تربیت معلم در سطح کشور و سهل           

.را ایجاد کرده باشد

تواند به مثابه   انتخاب نخست پذیرفته شدگان می20قرار نگرفتن ادامه تحصیل در مراکز تربیت معلم در   . 3

).15 و 14، 13هاي شماره ك به جدول.ر(هاي تربیت معلم تلقی شود تر دورهکشش پایین

 رشته مورد عالقه متقاضیان در گـروه      60 تربیت معلم، با توجه به       هاي تحصیلی در  محدود بودن گرایش  . 4

.داردریاضی، تجربی و علوم انسانی، با پدیده یاد شد ناسازگار

وضعیت کیفی مراکز تربیت معلم چه از نظر نیروي انسانی و چه از نظر امکانات علمی و فیزیکی به طور                . 5

.هاي دیگر ایجاد کندتري نسبت به دورهتواند وضعیت پرکششعقالنی نمی

گیـرد، حـال آن   ها را در برمـی  درصد آن72نور، آمار داوطلبان عالقمند به ادامه تحصیل در دانشگاه پیام  . 6

. تـشکیل میدهـد    درصـد داوطلبان   50که داوطلبان عالقمند به ادامه تحصیل در مراکز تربیت معلم حدود            

.تر باشد نور، به طور منطقی باید پرکششرسد، ادامه تحصیل در دانشگاه پیامبنابراین به نظر می

  )گروه ریاضی و فنی (82 انتخاب اول پذیرفته شدگان سال 20وضعیت عالقمندي در » 29« شماره جدول

تعداد دفعات انتخاب عنوان رشته

   الکترونیک–مهندسی برق   122403

   عمران–مهندسی عمران   120031

  گرایش محض و کاربردي/ ریاضی   87480

  فیزیک  86832

   نرم افزار–مهندسی کامپیوتر   86519

   مکانیک در طراحی جامدات–مهندسی مکانیک   84667
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تعداد دفعات انتخاب عنوان رشته

  مدیریت  72641

   مکانیک در حرارت و سیاالت-مهندسی مکانیک  67304

  حسابداري  60375

   سخت افزار–مهندسی کامپیوتر   56610

  مهندسی معماري  46027

   تولید صنعتی–مهندسی صنایع   39991

  ریزي و تحلیل سیستمها برنامه–مهندسی صنایع   36167

   کاربردي نرم افزار کامپیوتر–کاردانی علمی   26069

   متالوژي صنعتی–مهندسی مواد   23447

  121، ص 1382 کارنامه آزمون سراسري سال :منبع

  )اضی و فنیگروه ری (82 انتخاب اول پذیرفته شدگان سال 20وضعیت عالقمندي در » 30«جدول شماره 

تعداد دفعات انتخاب عنوان رشته

  حقوق  150776

  /چهارگرایش/ روانشناسی   134217

  /دو گرایش/ مدیریت   129259

  /چهار گرایش/ علوم اجتماعی   129161

  زبان و ادبیات فارسی  121815

  حسابداري  119609

  /چهار گرایش/ علوم تربیتی  118159

  /شش گرایش/ الهیات و معارف اسالمی   76748

  چهار گرایش/ جغرافیا  70099

  مدیریت دولتی  46493

  تاریخ  38032

  زبان و ادبیات عرب  30503
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تعداد دفعات انتخاب عنوان رشته

  علوم سیاسی  29723

  مشاور و راهنمایی  27924

  /گرایش اقتصاد بازرگانی/ علوم اقتصادي  27894

  123.  همان، ص:منبع

  )گروه ریاضی و فنی (82 شدگان سال  انتخاب اول پذیرفته20وضعیت عالقمندي در » 31« شماره جدول

تعداد دفعات انتخاب عنوان رشته

  پزشکی  136393

  /محض و کاربردي/ شیمی  109857

  دندانپزشکی  61352

  پرستاري  56556

  مدیریت  47134

  داروسازي  44089

  علوم آزمایشگاهی  37891

  حسابداري  37129

  فیزیوتراپی  34677

  مامایی  28374

  /رادیولوژي/ پرتوشناسیتکنولوژي   23338

   گیاه پزشکی-مهندسی کشاورزي  22020

   تبدیل مواد– علوم صنایع غذایی –مهندسی کشاورزي   21764

  هوشبري  21634

  علوم تغذیه  21295

  124همان، ص : منبع
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  .افزایدله میاما این که به چه دلیل میانگین نمرات پذیرفته شدگان تربیت معلم باالتر است، خود بر ابهام این مسئ

  .هاي اندك قابل دسترس، چند توجیه براي این امر وجود داردبنابراین، با توجه به داده

با توجه به این که بیشتر پذیرفته شــدگان نهایی مراکز تربــیت معلـم را دانـش آمـوزان گـروه علـوم                      . 1

) 45/16(ی و فنـی  و کمترین آن ها علوم ریاض    ) 3713(و سپــس علوم تجربــی     )  درصد 3715(انسانی  

تواند موجب دهد، ناهم وزن بودن میانگین نمرات در این سه گروه می      تشکیل می ) 70/8(و زبان خارجی    

نظر به این تر به عبارت روشن. میانگین نمرات کل پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم شده باشد       افزایش  

، دروس اختـصاصی گـروه      )یمیریاضی، فیزیک و ش   (که دروس اختصاصی گروه علوم ریاضی سه درس         

و بـاالخره دروس اصـلی      ) شناسی، فیزیک و شـیمی    شناسی، ریاضی، زیست  زمین( درس   5علوم تجربی   

ریاضی، اقتصاد، ادبیات، عربی، تاریخ و جغرافیـا، علـوم اجتمـاعی، فلـسفه و               ( درس   8گروه علوم انسانی    

.ان شاخص برتري روایی داشته باشدتواند به عنواست، میانگین کل نمرات نمی) منطق و روان شناسی

توانـد مویـد ایـن    یابد نیز میبه عالوه رتبه کشوري، که صرفاً درمورد نفرات اول توسط سازمان سنجش انتشار می    

  ) »32«تصویر شماره (شود  دیده می32گونه که در جدول شماره همان. موضوع باشد

  زشدگان مراک هاي کشوري پذیرفته رتبه» 32« شماره جدول

زن مرد عنوان

  رتبه نفر اول در علوم ریاضی  6754  5424

  رتبه نفر اول در علوم تجربی  2949  2683

  رتبه نفر اول در زبان خارجی  741  1222

  رتبه نفر اول علوم انسانی  289  199

  

  

غیرانتفاعی تربیت معلم مناطق محروم پیام نور بانهش روزانه
  دوره

گروه

5148 6754 746 10869 2560 5   دختر

4377 5424 558 9709 6033 1   پسر

ریاضی علوم

  و فنی

12824 2949 1085 6696 1364 1   دختر

8130 2683 1641 3345 3157 2   پسر
  علوم تجربی

1789 289 554 2485 145 1   دختر

2183 199 363 1238 159 4   پسر
  علوم انسانی

2598 741 4940 2757 620 86   دختر

4323 1222 1820 3529 487 6   پسر

  زبان خارجه

  174. ، ص1382 برگرفته شده از کارنامه آزمون سراسري :منبع
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تر شدن ادامه تحصیل در مراکز تربیت معلـم    تواند موجب پر کشش   مشکل بیکاري دانش آموختگان، می    . 2

 که اگر این فرضیه درست باشـد، انگیـزه پذیرفتـه        . اي خاص شود  موجب دستیابی به حرفه   نهایت   که در 

  .شدگان چندان با رسالت سنگین حرفه معلمی هم سویی ندارد

توانـد  آموختگان مراکز تربیت معلم نیز مـی یابی به بازده انفرادي در میان دانش   الوصول بودن دست  سهل. 3

در این صورت، قشربندي اجتمـاعی      . مراکز دخالت داشته باشد   این   تر شدن ادامه تحصیل در    در پرکشش 

.تواند محیط آموزشی و پرورش کشور را با چالش روبرو سازدن مراکز میدر میان دانشجویان ای

ذکـر شـده   » 33« شماره جدولبر اساس بحثهاي صورت گرفته در سطور فوق  تهدیدهاي مربوط به این بخش در             

  .است

تهدیدهاي ناشی از محدودیتهاي ساختاري و عملکردي آموزش عالیبراي ارتقاي سطح نیروي » 33« شماره جدول

  نسانی آموزش و پرورشا

عنوان تهدید ردیف

هاي اساسی در سطح نیروي انسانی آموزش و پرورش براي تحول به سازمان یادگیرنده کاستی 1

  2  ناکارآمدي سازمانی آموزش و پرورش

  3  هاي متنوع ها و دوره کمبود نیروي انسانی شایسته در رشته

  4  علمان و مدیران آموزش و پرورشدشوار بودن امکانات تحصیل در ضمن خدمت براي م

اي و مراکز  تربیت معلم و دبیر که مانع ارتقاي سطح نیروي انسانی  هاي فنی ـ حرفه ضعف شدید شاخصهاي کیفی آموزشکده

  .شود آموزش و پرورش می
5  

  ریزي آموزشی و درسی در آموزش عالی برنامه. 4ـ4ـ5

ریزي  و آموزش عالی در محیط آموزش و پرورش، وضعیت برنامههاي نظام علمی      ترین عوامل و مؤلفه     یکی از مهم  

هـا و   ریزي درسی دانشگاهی برنامه درسی دانشگاه بنا بر سرشـت دانـشگاه و ویژگـی            برنامه. درسی در آموزش عالی است    

 و هاي تخصصی و به دست هیأت علمی تولیـد و اجـرا بـشود    کارکردهاي آن چیزي است که باید در خود دانشگاه و گروه          

هـاي ایـن جامعـه، غالبـاً میـل بـه              اما ساختار قدرت در ایران بنا بـه ویژگـی         . مورد ارزشیابی و بازنگري مداوم قرار بگیرد      

خواست حوزة مداخلۀ خود را تـا درون دانـشگاهها نیـز گـسترش              اقتدارگرایی و تمرکز داشت و در همین راستا چه بسا می          

 معموالً این چالش متناوب تاریخی را در خود داشت که از یک سـو، هـر از                به همین دلیل برنامۀ درسی دانشگاهی،     . بدهد

گرفـت و از   گرفت و حیطۀ اختیارات و نظارت دولتی، کـم و بـیش آن را فـرا مـی                   چند گاهی در مدار تمرکزگرایی قرار می      

کوشـیدند   ن آنهـا مـی  آمد مطابق قانون گریز از مرکز، دانشگاهها و مـدافعا  سوي دیگر با هر فرصت و مجالی که پیش می 

  )»34«تصویر شماره (ریزي درسی را به درون گروهها و سؤالهاي دانشگاهی برگردانند  اختیارات برنامه
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  ریزي درسی دانشگاهی در ایران چالش متناوب تاریخی در برنامه» 34«تصویر شماره 

انشگاهی در ایران را به شرح زیـر بیـان کـرد    ریزي درسی د توان تحوالت برنامه    بر اساس این الگوي توصیفی، می     

  ):»35«تصویر شماره (

  نیمه متمرکز: مدارس عالی و دانشگاه تهران در دورة رضاشاه. 1

  روند تمرکززدایی: 20دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در پس از شهریور . 2

  مرکززدایی دیرهنگامروند ت/ نیمه متمرکز : دانشگاهها در بقۀ حکومت پهلوي دوم. 3

  متمرکز/ سیاست تمرکزگرایی : 60انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی تا دهۀ  دورة. 4

نیمه متمرکز/ روند تمرکززدایی :  تاکنون60از اواخر دهه . 5

  

  

  

  

  

  

  

  ریزي درسی دانشگاهی در ایران تمرکز و عدم تمرکز در پنج دوره برنامه» 35«تصویر شماره 

  

  

دانشگاهها

ریزي درسی برنامه

تمرکززدایی

دولت

دولت دانشگاه

متمرکز/ تمرکزگرایی  متمرکز نیمه تمرکززدایی/ غیرمتمرکز

دورة چهارم پنجم دورة

دورة   اول

دورة   سوم  دوم دورة

ي درسیریز برنامه
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  :شود ها اشارة کوتاهی می  مشخصات هر یک از دورهاي از ذیالً به پاره

  :دوره اول

  ): ش1288(قانون وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستطرفه . الف

 54، ص 1379فراستخواه، (ادارة خاصی در وزارت معارف بر آموزش عالی کشور نظارت دارد(  

  ) ش1300(شوراي عالی معارف . ب

  ): و آکادمیک آن بر عهدة وزیر معارف بودریاست این شورا و تعیین اعضاي علمی(

58-56، ص 1379فراستخواه، . (هاي درسی نظارت دارد  بر مدارس عالی از جمله در زمینۀ برنامهشورا(  

  ) ش1313(دانشگاه تهران . ج

از یک سو در درون دولت تشکیل شده و از سوي دیگر از اختیارات معمول و متداول دانشگاهی از                    دانشگاه 

  )105-97، ص 1379فراستخواه، (ریزي درسی نیز برخوردار است  نامهجمله بر

  :دورة دوم

  ) شمسی20اوایل دهۀ (استقالل دانشگاه تهران 

ریزي درسی به خود      اکبر سیاسی و همکارانش، همۀ اختیارات دانشگاهی از جمله برنامه           هاي علی    کوشش با

  )109-108 ص ،1379فراستخواه، (دانشگاه و شوراي علمی آن تعلق گرفت 

  :دوره سوم

  ) ش1344(تشکیل شوراي مرکزي دانشگاهها . الف

   بـه ریاسـت وزیـر آمـوزش و     )  ش1344(این شورا پس از تشکیل وزارت جدیدالتأسیس آموزش و پرورش

پرورش و قائم مقامی رئیس دانشگاه تهـران و دبیـري رئـیس تعلیمـات عالیـه وزارت آمـوزش و پـرورش           

اما توسط وزیر و بـا صـدور فرمـان شـاه     . اعضاي آن علمی و دانشگاهی بودند بقیه  . تصویب و تشکیل شد   

آن دسته از رؤساي دانشگاه که عضو شورا نبودنـد حـداقل دو مـاه یـک بـار و                   . شدند  تعیین و منصوب می   

 قـانون تـشکیل شـورا،    13بر اساس مـاده     . کردند  ها نیز سالی یک بار در شورا شرکت می          رؤساي دانشکده 

هاي آموزشـی و   شورا اصول کلی برنامه. گرفت مدتاً بر اساس پیشنهاد دانشگاهها صورت میمصوبات آن ع 

هـا، داراي اختیـارات بودنـد     کرد ولی دانشگاهها در زمینـۀ تفـصیل برنامـه    درسی دانشگاهها را تصویب می  

  )158-155، ص 1379فراستخواه، (

  ) ش1346(تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی . ب

  هـاي کـالن و نظـارت بـر دانـشگاهها و              ش سیاستگذاري و تعیین هدفها و تنظـیم برنامـه         وزارت علوم نق

، 1379فراسـتخواه،   (هاي درسی بر عهـدة دانـشگاههاست          مؤسسات آموزش عالی را دارد و تفصیل برنامه       

162-164(  
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  )29/6/57(الیحۀ استقالل دانشگاهها . ج

       موزش عالی به مجلس سنا تقـدیم شـد و در آن،   این الیحه از سوي هوشنگ نهاوندي وزیر وقت علوم و آ

به ساختار هیأت امنایی دانشگاه و نیز نقش شوراي مرکزي دانشگاهها متشکل از رؤساي دانشگاهها تأکید                

)233-213، 1379فراستخواه، (ریزي کماکان مربوط به خود دانشگاه بود  برنامه. بیشتري شده بود

  :دوره چهارم

  )59بهار (یل ستاد انقالب فرهنگی انقالب فرهنگی و تشک. الف

   ریزي متمرکز و ایدئولوژیک براي دانشگاهها در درون دولت بود و براي              جهتگیري انقالب فرهنگی، برنامه

اي در دانشگاه تهران به ریاست ناصر کاتوزیان تهیـه و   که از سوي کمیته   » طرح استقالل دانشگاه  «همین  

هـاي سـتاد انقـالب     ارسـال شـده بـود، در کمیتـه    ) یعتمداريعلی شـر (به وزیر وقت علوم و آموزش عالی    

  )305، ص 1379فراستخواه، (فرهنگی مورد توجه قرار نگرفت 

  )1359(ریزي درسی در ستاد انقالب فرهنگی  تشکیل گروهها و کمیته برنامه. ب

   اه، فراسـتخو . (ریزي درسی به صورت متمرکز براي همۀ دانشگاهها صـورت گرفـت             بر همین اساس برنامه

  )356-332، ص 1379

  )1364(ریزي و گروههاي تابعه  تشکیل شوراي عالی برنامه. ج

      ریزي، نظام متمرکـز       شوراي عالی انقالب فرهنگی، شوراي عالی برنامه       10/4/64بر اساس مصوبه و ابالغ

ـ              . ریزي درسی دانشگاهها را بر عهده داشت        برنامه د ریاست آن با وزیر فرهنگ و آمـوزش عـالی بـود و چن

 –دش /115ریـزي شـماره    شوراي عـالی برنامـه  (گرفت  را دربر می  ) ها  کمیته(گروه و نیز گروههاي فرعی      

  ) 10/4/1364تاریخ 

 آن، ایـن   هـاي  و الحـاقی )  شوراي عالی انقالب فرهنگـی 5/8/1366مصوب  (نامه داخلی شورا      مطابق آیین 

هـا و     ، در تدوینو یـا تجدیـد نظـر در برنامـه           نامه   آیین 12ریزي داشت و بر اساس ماده          گروه برنامه  9شورا  

هـاي    بایستی به طور هماهنگ با امـر مطالعـه و بررسـی در کمیتـه                هاي آموزشی و پژوهشی، می      نامه  آیین

ریزي، از استادان و صاحبنظران دانشگاهها و سایر مؤسسات علمی و تحقیقـاتی              تخصصی گروههاي برنامه  

ریـزي،    شـوراي عـالی برنامـه     . (شـد   ریزي رسماً نظرخواهی می     نامهنیز از طریق دبیرخانه شوراي عالی و بر       

  ) 30/8/1366 تاریخ -دش3282شماره 

  :دوره پنجم

  )30/2/69(ریزي به دانشگاهها  اي از اختیارات شوراي عالی برنامه واگذاري پاره. الف

ور بها دادن به دانشگاهها ، اعالم کرد که به منظ196ریزي براساس رأي صادره خود در جلسه         شوراي  عالی برنامه   

ریزي و تسریع در امور و ارتقاي کیفیت، موارد زیر را به دانشگاهها تفویض       و مراکز آموزش عالی و مشارکت آنها در برنامه        

  )30/2/69ریزي،  مصوبات شوراي عالی برنامه(کند  می
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  )هاي مصوب شوراي عالی براي رشته(هاي آموزشی دورة دکتري  برنامه. 1

ها و سیاستهاي کلی شوراي عالی، توسط شوراي تحصیالت تکمیلـی             نامه  ها در چارچوب آیین     این برنامه . 2

.رسد دانشکده تهیه و پس از تأیید در شوراي دانشگاه به تصویب شوراي عالی می

)هاي مصوب شوراي عالی براي رشته(هاي آموزشی دوره کارشناسی ارشد  برنامه. 3

سط گروههاي خود شوراي عالی و در سـایر دروس مثـل دوره         واحد اصلی مشترك تو    18 تا   12در مورد   . 4

.شود دکتري عمل می

)هاي مصوب شوراي عالی براي رشته(هاي آموزشی کارشناسی  برنامه. 5

 واحد درس عمومی، پایه و اصلی و تخصصی توسط گروههاي خود شوراي عالی و بقیـه در            124 تا   120. 6

گروه آموزشی تهیه و پس از تأیید شوراي دانـشکده و  ها و ضوابط شوراي عالی توسط      نامه  چارچوب آیین 

تصویب شوراي دانشگاه با اطالع معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همـاهنگی شـوراي                 

.شود ها افزوده می عالی به برنامه

)هاي مصوب شوراي عالی براي رشته(هاي آموزشی کاردانی  برنامه. 7

دانـشگاهها و مراکـز     . شـود   ي خود شوراي عالی تهیه و تصویب مـی        ها و گروهها    ها در کمیته    این برنامه . 8

هاي مورد نظر خـود را بـراي        توانند برنامه   آموزش عالی و واحدهاي آموزشی مربوط به دستگاهها نیز می         

.بررسی و تصویب به شوراي عالی پیشنهاد کنند

انشگاهها آن اسـت کـه هیـأت ممیـزه          الزم به ذکر است که شرط استفاده از کلیۀ این اختیارات تفویض شده در د              

آموختگان کارشناسی ارشد دارند از اختیـارات   اي که مجري دورة دکتري و یا داراي سه دوره دانش      داشته باشند یا در رشته    

.استفاده کنند

  )1379(ریزي درسی به دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه  نامه واگذاري اختیارات برنامه آیین. ب

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و به استناد سیاستهاي برنامۀ سوم در جهـت           10/2/79 مصوب    نامه  بر اساس آیین  

ریـزي درسـی بـه        نهادینه کردن مشارکت دانشگاهها و تمرکززدایی و ارتقـاي کیفیـت آمـوزش عـالی، اختیـارات برنامـه                  

هـاي    تواننـد برنامـه     و پژوهشی می  سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی       . دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه واگذار شد     

وزارت علـوم،   (هاي مـصوب دانـشگاههاي داراي هیـأت ممیـزه را اجـرا کننـد                  ریزي یا برنامه    مصوب شوراي عالی برنامه   

  :شود نامه اشاره می در زیر به مهمترین مواد این آیین) 10/2/79 و تاریخ 89/101تحقیقات و فناوري، دفتر وزیر، ش 

  .شود ریزي تعیین می  دروس عمومی توسط شوراي عالی برنامهـ تعداد و نوع2ماده 

ریـزي تـصویب    هاي جدید باید پیشنهاد تأسیس رشته توسط دانشگاه در شوراي عالی برنامه             ـ در مورد رشته   3ماده  

  .شود و پس از آن، برنامۀ درس تهیه شده توسط دانشگاه براي اخذ مجوز به شوراي گسترش آموزش عالی ارسال شود

هـاي آموزشـی مـصوب شـوراي عـالی، بـه بـازنگري، حـذف، ادغـام،                     تواند در چارچوب آیین     ـ دانشگاه می  4ه  ماد

  .هاي موجود در آن دانشگاه اقدام کند جایگزینی و تغییر دروس رشته

ـ مواد امتحانی آزمونهاي غیرمتمرکز به عهدة دانشگاه و متمرکز به عهـده سـازمان سـنجش آمـوزش                   6 و   5ماده  

  .کشور است
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  .هاي علمی کاربردي و تربیت معلم کماکان برعهده شوراي عالی است ریزي درسی رشته ـ برنامه7ماده 

 نفر عضو هیأت علمـی  5ریزي درسی در دانشگاه ابتدا در گروه آموزشی با مشارکت و تأیید حداقل    ـ برنامه 10ماده  

گیـرد و   اه مورد بررسی و تصویب قـرار مـی  شود و سپس توسط شوراي دانشگ       با مدرك دکتري در رشتۀ مربوط تدوین می       

  .شود توسط رئیس دانشگاه جهت اجرا ابالغ می

ریزي درسی در آموزش عالی کشور، تهدید بزرگی براي کلیت بازار کار و       سایۀ سالهاي طوالنی نظام متمرکز برنامه     

 ایـران، نتواننـد متناسـب بـا       شد بنگاهها و دستگاههاي دولتـی و خـصوصی در           نیروي انسانی در کشور بود که موجب می       

اي خـود را از عرضـۀ نیـروي انـسانی بـا       نیازهاي بغایت متنوع و به شـدت متحـول نیـروي انـسانی متخـصص و حرفـه             

آموختگـان در طـی تحـصیالت عـالی خـود،       زیرا دانش . هاي دانش و توانایی و مهارتهاي الزم برخوردار بشوند     شایستگی

هـا غالبـاً مطـابق بـا نیازهـا و             گذرانیدنـد و ایـن برنامـه         درسی متمرکز یاد شده می     هاي  واحدهاي درسی را مطابق برنامه    

شـد کـه کـم و کیـف خروجـی       تقاضاهاي رو به تغییر و تنوع بازار کار نبودند و فقدان روزآمدي و پویایی در آنها سبب می        

  . شدآموزش عالی با چند و چون تقاضاي واقعی سازمانهاي کار در کشور مطابقت نداشته با

آموختگانِ آموزش عالی در طی سـالهاي گذشـته بـود از ایـن                کنندگان دانش   ترین جذب   آموزش و پرورش نیز که از مهم      

آورد   التحصیالن آموزش عالی بـه اسـتخدام در مـی           برد به عبارت دیگر آنچه از فارغ        نارسایی در محیط آموزش عالی خود رنج می       

دیریت آموزش و پرورش و نیز هیأت معلمین آن و سایر نیروي انسانی متخـصص         پاسخگوي تقاضاهاي واقعی متحول و متنوع م      

  .داد نبود و این به صورت یک تهدید خود را نشان می...) ریزان، طراحان و  مثل مشاوران، برنامه(مورد نیاز آن 

از بزرگتـرین  ریـزي آموزشـی در آمـوزش عـالی نیـز بـراي آمـوزش و پـرورش کـه                       ریزي درسی، برنامه    عالوه بر برنامه  

آموختگان آموزش عالی بود، وضعیت رضایت بخشی نداشت به طوري که با وجود حجم بسیار زیـاد                     کنندگان خروجیِ دانش    جذب

ـانیده اسـت، تنـوع                         و متورم گروه علوم انسانی در آموزش عالی که عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی نیز آن را بـه حـد مـضاعفی رس

  . مربوط به آموزش و پرورش در میان این همه حجم گروه علوم انسانی اندك بوده استها مستقیماً ها و برنامه دوره

شدگان بخش دولتی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و دیگـر           از پذیرفته % 8/41با اینکه   

و (نسانی اختصاص داشت     به گروه حجیم علوم ا     1383-84دستگاههاي اجرایی و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی در سال         

هـاي   امـا فقـط تعـداد کمـی از رشـته        ) یابـد   افزایش می % 43چنانکه گفتیم با احتسابِ دانشگاه آزاد اسالمی این مقدار به           

آموختگـان    کنندة خروجی دانش    که گفتیم بزرگترین جذب   (تحصیلی در این گروه مستقیماً به تقاضاهاي آموزش و پرورش           

  .ه استمربوط بود) آموزش عالی بود

در بخش دولتی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دیگر دستگاههاي اجرایی و مؤسـسات غیردولتـی               

 پذیرش دانشجو شـده اسـت کـه از ایـن میـان      83-84 رشتۀ تحصیلی در سال    213غیرانتفاعی در گروه علوم انسانی مجموعاً براي        

  ):1384مستخرجه از آمار آموزش عالی، (شود  نیازهاي آموزش و پرورش مربوط می رشته به شرح زیر مستقیماً به 33فقط 

  : هاي علوم انسانی مستقیماً مرتبط با آموزش و پرورش رشته

آموزش ابتدایی  

آموزش بزرگساالن

آموزش حرفه و فن
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آموزش دینی و عربی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان روسی

انانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زب

آموزش زبان فرانسه

امور تربیتی

ریزي آموزشی برنامه

ریزي درسی برنامه

تاریخ و آموزش و پرورش تطبیقی

 تعلیم و تربیت اسالمی(آموزش و پرورش  تاریخ و فلسفه(

تحقیقات آموزشی

تربیت معلم قرآن کریم

تکنولوژي آموزشی

خدمات پرورشی

دبیري تربیت بدنی و علوم ورزشی

مل و یادگیري حرکتیرشد و تکا

 آموزش کودکان استثنایی–روانشناسی 

روانشناسی تربیتی

سنجی روان(گیري  سنجش و اندازه (

 دبستانی و دبستانی  آموزش و پرورش پیش–علوم تربیتی

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی–علوم تربیتی 

 تکنولوژي آموزشی–علوم تربیتی 

 مدیریت آموزشی–علوم تربیتی 

ریزي آموزشی  مدیریت و برنامه–وم تربیتی عل

 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی–علوم تربیتی 

 تعلیم و تربیت اسالمی–فلسفه 

ریزي در تربیت بدنی مدیریت و برنامه

مربیگري ورزشی

مشاوره مدرسه

مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره

 تحصیلی در گرههاي ششگانه به شرح زیـر بـوده اسـت    هاي ، تعداد رشته  )1383-84پذیریش سال   (در همان آمار    

  )همان مأخذ(



وضعیت، تحوالت و روندهاي محیط علمی و نظام آموزش عالی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

115

   رشته213    علوم انسانی. 1

   رشته84      علوم پایه. 2

   رشته99  کشاورزي و دامپزشکی. 3

   رشته210    علوم مهندسی. 4

   رشته121    علوم پزشکی. 5

   رشته42      هنر. 6

   رشته769      جمع

هـا    روه علوم انسانی ذکر شد، در سایر گروهها تعداد محدودي از رشـته            ها، عالوه بر آنچه در گ       از مجموع این رشته   

  ):1384مستخرجه از آمار آموزش عالی، (شوند بدین شرح  مستقیماً به آموزش و پرورش مربوط می

علوم پایه:  

آموزش ریاضی  

دبیري ریاضی

دبیري شیمی

دبیري فیزیک

کشاورزي و دامپزشکی  

ترویج و آموزش کشاورزي  

هندسیعلوم م  

دبیر فنی ساخت و تولید  

دبیر فنی صنایع اتومبیل

دبیر فنی عمران

دبیر فنی ماشین ابزار

علوم پزشکی  

آموزش بهداشت  

 مربی بهداشت مدارس–کودکیاري 

 هنر  

  )هیچ رشته(

 مستقیماً%) 7/5یعنی ( رشته  44 رشته در آموزش عالی، فقط       769توان نتیجه گرفت که از مجموع         بدین ترتیب می  

آموختگان بوده، تعلق دارد و این مقدار بـه تفکیـک در علـوم انـسانی      کننده دانش به آموزش و پرورش که بزرگترین جذب    

و در هنـر  % 6/1در علـوم پزشـکی   % 9/1، در علوم مهندسـی     %1، در کشاورزي و دامپزشکی      %7/4، در علوم پایه     5/15%

  )»36« شماره جدول(بوده است » 0«
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  1383-84هاي مستقیماً با آموزش و پرورش در پذیرش دانشجوي  وانی رشتهفرا» 36«  شمارهجدول

درصد
هاي مستقیماً مرتبط با  رشته

آموزش و پرورش
ها کل رشته گروه ردیف

5/15% 33 213 علوم انسانی 1

  2  علوم پایه  814  4  7/4%

  3  کشاورزي و دامپزشکی  99  1  1%

  4  علوم مهندسی  210  4  9/1%

  5   پزشکیعلوم  121  2  6/1%

  6  هنر  42  0  0

7/5% 44 769 جمع

  

بنـدي سـنتی      هاي آموزش عالی مرتبط با آموزش و پرورش، یونسکو در تقـسیم             ها و دوره    با توجه به اهمیت برنامه    

  : تایی به شرح زیر را مبنا قرار داده است9بندي جدید  تغییراتی ایجاد کرده و یک تقسیم)  گروه عمده تحصیلی6یعنی (

  هاي آموزش عمومی برنامه. 1

علوم تربیتی. 2

علوم انسانی و هنر. 3

علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق. 4

علوم. 5

مهندسی، صنایع و ساخت تولید. 6

)و دامپزشکی(کشاورزي . 7

بهداشت و تأمین اجتماعی. 8

)شامل فردي، حمل و نقلی، محیطی و امنیتی(خدمات . 9

 2977 نفر پذیرش به دسـته اول و   928 فقط   )همان مأخذ  (83-84بندي در آمار پذیرش سال        بر اساس این تقسیم   

  .دهد را به خود اختصاص می% 1/1تا % 3/0 اختصاص داشته است که به ترتیب میزان 2 و 1نفر پذیرش به مجموع دسته 

هـاي درسـی    و چـه در برنامـه  ) هـا  ها و رشـته     دوره(هاي آموزشی     باید افزود که این همه فقدان تنوع چه در برنامه         

هم در سـطح مـدیریت،      (شرایطی است که نه تنها نیاز به نیروي انسانی متخصص در آموزش و پرورش               آموزش عالی در    

به شدت در حال تحول و تکثر است، بلکه فراتـر از ایـن، آمـوزش و                 ) هم در سطح معلمان، چه در سطح مشاوران و غیره         

در معـرض مـوج سـوم تحـوالت ناشـی از            ناپـذیر     آموزي خود، با سرعت وصف      ها بویژه مؤلفه دانش     پرورش با همۀ مولفه   

  . انقالب الکترونیکی است

روز با جهانی در حال یکپارچه شدن مواجه هستند که در آن اطالعات بـه صـورت مـتن، صـدا،              آموزان شبانه   دانش

هـا   سانهحتی اخیراً مسألۀ تولید بو نیز در این ر(تصویر به سرعت و در مقیاس باال، در حال گردش  و انتقال و فوران است                
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هـاي پویـا نمـایی درگیـر      آموزان، از کودکی به صورت روزمرّه با برنامه     بخش قابل توجهی از این دانش     ) مطرح شده است  

اند و هنگامی کـه وارد نظـام    گیري و کنشگري بر اساس آن خو گرفته         بودند و در همان حد به فناوري اطالعات و تصمیم         

یابنـد، بـا روشـهاي     ها و مواد درسی و متون درسـی عتیقـه مـی    اي از برنامه    شوند آن را موزه     آموزش و پرورش رسمی می    

هایی که از کمتـرین تنـوع، خالقیـت، فـردي شـدن و                افزارها و روش    ها، درس   شوند، و برنامه    آموزشیِ منسوخی روبرو می   

اي فراشـناخت،   پـذیري، و نیـز از کمتـرین زمینـۀ شـکوفا سـاختن اسـتعداده                 زدایی شدن، مـشارکت     موردي شدن و انبوه   

  )1380اردوان، (برخوردار هستند ... افکنی و  انتخابگري، پرسش

گردد که در محیط نظام علمـی و آمـوزش عـالی              هایی بر می    ها و ضعف    ها چنان که دیدیم به نارسایی       بخشی از این نارسایی   

  )»37«جدول شماره . (شود  میوجود دارد و تهدیدي جدي در برابر رشد و توسعه و بالندگی نظام آموزش و پرورش تلقی

  ریزي آموزشی و درسی آموزش عالی در آموزش و پرورش آثار برنامه» 37« شماره جدول

شرح ردیف

ریز و  به صورت مدیر، معلم، مشاور، برنامه(آنچه آموزش و پرورش از خروجی فرایندهاي آموزشی درسی آموزش عالی 

اي مدیریتی و آموزشی و سایر تخصصهاي الزم آموزش و  کاري و حرفهآورد پاسخگوي نیازهاي  به استخدام درمی...) 

.پرورش نیست

1

کننده  هاي آموزش عالی، تعداد محدودي مستقیماً به آموزش و پرورش که بزرگترین جذب از مجموع رشته

  .آموختگان بوده است، تعلق دارد دانش
2  

افزارهاي ناکارآمد در آموزش و  اي آموزشی منسوخ و درسها و مواد درسی و متون درسی با روشه اي از برنامه موزه

ریزي آموزشی درسی آموزش عالی است که  ها در محیط برنامه ها و ضعف پرورش به یک لحاظ نتیجۀ نارسایی

  .باشد  تخصصی و نیروي انسانی متخصص براي آموزش و پرورش می کنندة دانش عرضه

3  

بویژه دانشگاههاي داراي هیأت (ش و پرورش در جهت تعامل با دانشگاهها برخی فرصتهاي احتمالی و ممکن براي آموز

  ریزي در آنها به منظور رفع نیازهاي نظام آموزش و پرورش اي اختیارات اخیر برنامه به سبب پاره) ممیزه
4  

 نقش فرصتهاي به وجود آمده براي مراکز آموزش عالی و واحدهاي آموزش تحت پوشش آموزش و پرورش براي ایفاي

هاي  نامه هاي آموزشی و درسی مورد نیاز خود با استفاده از آیین دهی و توسعه برنامه دهی و شکل بیشتر و مؤثرتر در جهت

  ریزي واگذاري اختیارات شوراي عالی برنامه

5  

ضیات تحوالت التأسیس بنا بر مقت هاي جدید رشته ها و میان  درسی رشته فرصتهاي به وجود آمدة اخیر براي تنظیم برنامه

  محیطی و تغییرات درون آموزش و پرورش و نیازهاي نوین و متنوع آن 
6  

هاي مرتبط با آموزش و  فرصتهاي به وجود آمدة اخیر براي بازنگري، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و رشته

  ریزي هاي واگذاري اختیارات شوراي عالی برنامه نامه پرورش در چارچوب آیین
7  

هاي به وجود آمده براي مشارکت مؤثرتر در نظام امتحان و گزینش دانشجو توسط دانشگاهها و مراکز آموزش فرصت

  هاي مرتبط به آموزش و پرورش عالی در دوره
8  
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  قطبهاي علمی دانشگاهی. 5ـ4ـ5

د که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در واقع مهمترین ظرفیتهاي محیط آموزش عالی هستن    

اي و چه در سطح مدارس و نهادهاي پیرامـونی آن             نظام آموزش و پرورش چه سطوح کالن ملّی، استانی، شهري و ناحیه           

توانند به عنوان فرصت از کارکردهاي تولیـد دانـش، انتقـال و              ربط و غیره می     مانند انجمن اولیاء و مربیان و شوراهاي ذي       

 بگیرند و نه تنها در تأمین نیروي انسانی متخصص خود، بلکـه در تحقیقـات                انتشار دانش و تبدیل دانش توسط آنها بهره       

ریزي، ارزیابی، توسعه و نوآوري از کارکردهـاي یـاد        اي و کاربردي مورد نیاز خود براي سیاستگذاري، برنامه          بنیادي، توسعه 

یه میان آموزش و پرورش از یـک        شده بهره بگیرند، طبیعی است که این مهم، منوط به وجود تعاملِ مؤثر و سازندة دوسو               

  . سو و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از سوي دیگر است

به عبارت دیگر از یک طرف باید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با جامعه و مسائل واقعی و مبتال به آن پیوند داشته                    

 در آن زمینه، ارتباط برقرار بکنند و        ربط  باشند و از جمله با صنعت آموزش و پرورش و نهادها و دستگاههاي مسؤول و ذي               

هاي بالقوه و بالفعل خود را در معرض آگاهی آنها قرار بدهند و از سوي دیگر در خود نهادهاي آمـوزش و پـرورش                      توانایی

  . نیز این تقاضا به صورت مؤثر وجود داشته باشد

 وجود ندارد و در نتیجه از یـک سـو          ما به صورت رضایتبخش     دهد این تعامل در جامعۀ      اما شواهد موجود نشان می    

ها و تولیدات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، فاقد اثربخشی کافی براي حل مسائل مدیریتی آموزشی و              بخشی از فعالیت  

از . شود  وري آنها کاسته می     شوند و به همین میزان از کارایی بیرونی و بهره           اي آموزش و پرورش می      ریزي و مشاوره    برنامه

هـاي معتبـر، رفـع و رجـوع           یگر بخش بزرگی از نیازهاي آموزش و پرورش به شیوه علمی و مبتنـی بـر پـژوهش                 سوي د 

ترین ساختارهاي برآمده از  زنند در اینجا براي نمونه به برجسته   شوند و به کارایی و کیفیت آموزش و پرورش لطمه می            نمی

هاي اخیر، قطبهاي علمی و مراکز        دانیم که طی دهه     می. کنیم  دانشگاهها و مراکز پژوهشی یعنی قطبهاي علمی رجوع می        

هـاي   اما جامعه ما در این زمینه نیز مانند بسیاري از عرصه. اند  در محیط جهانی پیشرو، توسعه یافته      1ایجاد مزیت و برتري   

  . دیگر، دچار تأخیر شده است

 علمـی برحـسب یـک مطالعـه توسـط       قطب355به طوري که تنها در زمینه فرایندهاي یادگیري ـ یاددهی تعداد  

% 5/6در اروپاي غربی،    % 5/8در استرالیا نیوزیلند،    % 3/9آن در ایاالت متحده،     % 6/72فراستخواه، شناسایی شده است که      

 قطـب  5بـا  (کنـگ   متعلق به آسیا نیز صرفاً به کشورهاي هنـگ % 1/3البته این  . در آسیا قرار دارند   % 1/3در کانادا و فقط     

انحـصار  ) هر یک با یک قطب علمـی      (کره جنوبی و عربستان سعودي      )  قطب علمی  2هر یک با    (و سنگاپور   ژاپن  ) علمی

  ) 1383فراستخواه، ( جایی ندارد  بینیم ایران در این میان، دارد و چنانکه می

ز شود که در مقایسه با محیط جهانی، در محیط ملّی، ا و این براي آموزش و پرورش کشور یک تهدید محسوب می 

  . مند نیست ظرفیتهاي سرشار علمی بهره

و متعاقب آن، برخی حرکت رو به رشد ) هر چند ناکافی(اما در طی چند سال گذشته، شاهد برخی سیاستهاي مثبت      

  .در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از جمله در جهت ایجاد قطبهاي علمی بودیم

                                                          

1. Centers of Excellence 
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رت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري هـر گـروه علمـی در                وزا 1379نامه قطبهاي علمی مصوب پـاییز          بر اساس آیین  

افزاري و عملکرد خود احراز بکند تـا بـه عنـوان     افزاري و نرم دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید شرایطی را به لحاظ سخت      

یکی از این شرایط اجراي پژوهشهاي نوآورانه در جهت پاسخگویی به مـسائل اساسـی کـشور                 . قطب علمی شناخته بشود   

 قطب علمی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بـه        69 تعداد   1383است و بر اساس گزارشهاي قابل دسترس، در سال          بوده  

  )1383دبیرخانه شوراي قطبهاي علمی، (اند  رسمیت شناخته شده

توانند ظرفیتهایی براي حل مسائل آموزش و پرورش به همراه داشته باشند ولی در                هر چند که همۀ این قطبها می      

 قطـب در گـروه فنـی و    26شـامل  ( قطب علمـی    69 دسته فعالیت آموزشی و پژوهشی که در گزارش عملکرد           578ان  می

آمـده  )  قطب درگروه علوم انسانی و هنر12 قطب در علوم پایه و 12 قطب در گروه کشاورزي و دامپزشکی،      19مهندسی،  

 با آموزش و پرورش و یا مدارس ارتباط نـدارد بـه             حتی یک مورد مستقیماًَ   ) 1383دبیرخانه شوراي قطبهاي علمی،     (است  

همان، (ها، برگزاري کارگاههاي آموزشی کوتاه مدت براي مدیران و فرمانداران استانداري              طوري که حتی در میان فعالیت     

اي و آموزشی به شهرداریها، شوراي اسالمی شـهر، وزارت مـسکن و شهرسـازي، وزارت            و ارائه خدمات مشاوره   ) 213ص  

تر از این در      خورد اما اثري از تعامل فیمابین قطبها و آموزش و پرورش نیست و مهم               به چشم می  ) 226همان، ص   (ر  کشو

حالی که در زمینۀ آموزش و پرورش در دنیا قطبهاي علمی و مراکز اندیشگاهی متعدد و متنوعی به وجود آمده است، هیچ               

ماندگی و تأخر     توان نتیجه گرفت که پس       ندارد بدین ترتیب می    قطب علمی خاصی در ایران بر اساس گزارش مزبور وجود         

محیط علمی کشور در زمینه مراکز مزیت و برتري؛ یک تهدید عام در ظرفیتهاي محیطی، و فقدان حتی یک قطب علمی             

در زمینه آموزش و پرورش در میان معدود قطبهاي شـکل گرفتـه در سـالهاي اخیـر؛ یـک تهدیـد خـاص در ظرفیتهـاي            

ی، و نبودن هیچ فعالیت آموزش و پژوهشی مستقیماً مرتبط به آموزش و پرورش در میان عملکرد چند سـال کوتـاه             محیط

اي  هـر چنـد پـاره   . شـود  قطبهاي علمی یک تهدید اخص در ظرفیتهاي تعامل محیطی آموزش و پـرورش محـسوب مـی          

الهاي اخیر از جمله به وجود آمدن قطبهـاي  حرکتهاي در جهت رشد و توسعه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در س      

کننده براي صنعت آموزش و پرورش در جهت عبور به صـنعت دانـش    علمی، همچنان به صورت بالقوه یک فرصت تعیین      

  )»38« شماره جدول. (است

  قطبهاي علمی دانشگاهی، و آموزش و پرورش» 38 «جدول

شرح ردیف

فاقد اثربخشی کافی براي حل مسائل مدیریتی، آموزشی، . کز آموزش عالی و پژوهشیفعالیتها و تولیدات علمی دانشگاهها و مرا

.ايِ آموزش و پرورش هستند ریزي و مشاوره برنامه
1

ماندگی و تأخیر محیط علمی کشور در زمینه توسعۀ مراکز مزیت و برتري، موجب نارسایی و ناتوانی محیط علمی ملی است  پس

.شود ش نیز یک تهدید تلقی میکه براي نظام آموزش و پرور
2  

  3  .در میان معدودي قطبهاي علمی کشور، حتی یک قطب علمی در زمینه آموزش و پرورش به وجود نیامده است

 فعالیت آموزشی و پژوهشی قطبهاي علمی کشور حتی یک مورد مستقیماً با آموزش و پرورش و یا مدارس ارتباط 578در میان 

  ندارد
4  
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  هاي علمی و تخصصی   علمی کشور و انجمن جامعۀ. 6ـ4ـ5

دهـد   آموختگان و نیروي کار متخصص کـشور را پوشـش مـی     جهان آن که دانش–محیط علمی در سطح زیست    

رود فرصـتهاي بـسیاري را در    اي از سرمایه انسانی نهادینه شده در جامعه است که با ظرفیتهاي خود، انتظار مـی                 مجموعه

براساس تحقیقات به عمل آمده در سرتاسر جهـان، افـزایش سـرمایه    . پرورش به وجود آورد   جهت توسعه براي آموزشی و      

در افـراد   . انسانی عالوه بر آثار آن در افزایش تولیـد و رشـد اقتـصادي، داراي آثـار غیرپـولی و غیـر بـازاري نیـز هـست                           

از مشارکتِ اجتماعی بیـشتر و مـؤثرتر،        یابد، آنها عموماً      تحصیلکرده غالباً سطح کیفی ظرفیتهاي کسب مطلوبیت ارتقا می        

تـر از اوقـات فراغـت         سبک زندگی بهتر، کیفیت مدیریت خانوار در سطح باالتر، ارتکاب کمتـر جـرائم و اسـتفاده معقـول                  

هر چه محیط علمی به این معنا بسط پیدا بکند براي آمـوزش و پـرورش فرصـت                  ) ب1382فراستخواه،  (برخوردار هستند   

اي  ریزان، محققان، مؤلفان، مـشاوران و معلمـان و کارکنـان حرفـه      مورد نیاز در سطح مدیران، برنامه     تأمین نیروي انسانی  

عالوه بر این اعضاي جامعه علمی، همواره سهم درخور توجهی در مشارکتهاي مردمـی مـورد       . شود  الزم، بیشتر فراهم می   

هـاي    کنـد و در فعالیـت       ان مدارس عضویت و فعالیت مـی      هاي اولیا و مربی     مثالً در انجمن  . اند  نیاز آموزش و پرورش داشته    

برحسب یک گزارش توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از میـان          . شوند  سازي سهیم می    خیریه مدرسه 

 80.  دیپلم  نفر فوق23به ترتیب  ( نفر داراي مدارك فوق دیپلم و باالتر دانشگاهی هستند           160ساز، تعداد      خیر مدرسه  456

 نفر داراي مدرك حوزوي هـستند و  4 نفر داراي دیپلم، 75در این میان )  نفر دکترا30لیسانس و   نفر فوق 27نفر لیسانس،   

سازمان نوسازي، توسعه  (تر از دیپلم دارند یا اطالعاتی دربارة تحصیالت آنها درج نشده است                نفر یا مدرك پایین    217بقیه  

سـاز در کـشور را نیروهـاي متخـصص          از جامعه خیرین مدرسـه    % 35تیب حداقل   بدین تر ) 1375و تجهیز مدارس کشور،     

  .دهد تشکیل می

توانـد فرصـتهایی      هاي موجود در محیط آموزش عالی است که مـی           هاي علمی و تخصصی از دیگر ظرفیت        انجمن

سـاس آخـرین   براي نظام آموزش و پرورش از جهت تأمین نیازهاي علمی، تخصـصی و ارتبـاطی آن فـراهم بیـاورد بـر ا                  

هاي علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري در   ، تعداد انجمن  1384هاي رسمی منتشر شده در سال         گزارش

  )32، ص 1384گزارش ملی آموزش عالی، ( مورد بوده است بدین قرار 156 بالغ بر 1383سال 

  %)30( انجمن 47    فنی مهندسی . 1

  %)11( انجمن 17     کشاورزي. 2

  %)8( انجمن 13       پایهعلوم. 3

  %)22( انجمن 34    علوم انسانی. 4

  %)29( انجمن 45    اي بین رشته. 5

ها بـه منظـور ارزیـابی و     هاي آموزشی و درسی، تعیین استانداردها و شاخص       ریزي  توانند در برنامه    ها می   این انجمن 

 سیاستها، و اسـتراتژیها، همچنـین در        اي و ارتباطی به آموزش و پرورش در جهت تحلیل           کمکهاي علمی، پژوهشی، حرفه   

آموزان، اولیا و مربیان، تکنولوژي و سایر سـاحات           هاي مربوط به سازمان، مدیریت، منابع، معلمان، دانش         ها و فعالیت    برنامه

  .هاي نظام ملی آموزش و پرورش و مدارس، بسیار مؤثر باشند و مؤلفه

واند براي آموزش و پرورش فراهم بشود اختصاص به گروه          ت  هاي علمی می    هر چند فرصتهایی که از طریق انجمن      
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هـا را بـه خـود     اي که نیمی از انجمن   رشته  الذکر ندارد اما در دو گروه علوم انسانی و بین           خاصی از گروههاي پنجگانه فوق    

هـاي تخصـصی،    هـا و نیـز عرصـه    دهد، عالوه بر ظرفیتهاي خاص موجـود در هـر یـک از دروس و رشـته                 اختصاص می 

 اجتماعی، فرهنگی، قومی، تربیتی، رفتاري آموزشی، درسـی، مـدیریتی،           اي نیز در خصوص مسائل انسانی،       یتهاي ویژه ظرف

راهبردي، ارتباطی، تکنولوژیک وجود دارد که نظام آموزش و پرورش در سطح کالن ملـی و نیـز مـدارس سراسـر کـشور       

ها که فرصتهایی براي صنعت آموزش و پرورش در جهـت             انجمنذیالً عناوین برخی از این      . مند بشود   تواند از آن بهره     می

  ):21-16صص . 1382هاي علمی ایران،  کمیسیون انجمن(شود  آورند درج می حل مسائل خود فراهم می

  انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. 1

شناسی انجمن ایرانی روان. 2

شناسی ایران انجمن جامعه. 3

شناسی آموزش و پرورش ایران انجمن جامعه. 4

شناسی ایران ن جمعیتانجم. 5

شناسی اجتماعی ایران انجمن روان. 6

شناسی ایران انجمن روان. 7

ریزي درسی انجمن برنامه. 8

انجمن پژوهشهاي آموزشی. 9

انجمن ترویج علم ایران. 10

انجمن علمی اولیا و مربیان. 11

انجمن مطالعات خانواده در ایران. 12

شناسی ایران انجمن انسان. 13

شناسی ایران انجمن زبان. 14

سیاسی ایرانانجمن علوم . 15

انجمن علوم مدیریت ایران. 16

رسانی ایران انجمن کتابداري و اطالع. 17

انجمن مدیریت اجرایی ایران. 18

انجمن مدیریت ایران. 19

انجمن مشاوره ایران. 20

انجمن آموزش عالی. 21

انجمن انفورماتیک ایران. 22

انجمن ایرانی مطالعات زنان. 23

انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات. 24

انجمن مدیریت راهبردي. 25

جمن مدیریت فناوريان. 26
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تواند از آنها براي رفع       ها، زمینه و بستر خوبی هستند که آموزش و پرورش می            بسیاري از قلمروهاي فعالیتی انجمن    

نیازهایی که در سطور گذشته به آن اشاره شد، بهره بگیرد بعضی از این قلمروهـاي فعـالیتی انجمنهـا بـدین قـرار اسـت                          

  ):1382 هاي علمی ایران، کمیسیون انجمن(

  الملل هاي علمی در سطح ملی و بین برگزاري همایش. 1

ریزي و اجراي کارگاههاي تخصصی برنامه. 2

هاي آموزشی ریزي و اجراي دوره برنامه. 3

انتشارات. 4

تشکیل جلسات سخنرانی علمی. 5

فعالیتهاي ترویجی در عرصۀ تخصصی. 6

اي به ارگانها و دستگاهها و متقاضیان ارائه خدمات تخصصی و حرفه. 7

و نیز در سطح مدارس ... اي و  اقع، آموزش و پرورش در سطح مدیریت کالن و مدیریت استانی، شهري، ناحیه         در و 

هاي علمی باشند و در کـار سیاسـتگذاري،    دهندگان فعالیتهاي انجمن ترین مخاطبان و مشتریان و سفارش     تواند از مهم    می

نمونۀ کوچک و ملموسی از این فعالیتها، ارائه خـدمات    . تفاده بکنند ریزي و راهبري امور خود از نتایج این فعالیتها اس           برنامه

هـاي مختلـف آمـوزش و پـرورش       هاي درسـی دوره     ها در خصوص تغییرات و روزآمدسازي برنامه        تخصصی توسط انجمن  

 و از دهد که از یک سو به دلیل فقدان تقاضاي مؤثر از سوي آموزش و پرورش مروري در اسناد و گزارشها نشان می. است

ها براي    سوي دیگر به سبب نبودن شبکه تعاملی و ارتباطی و بسترهاي همکنشی چنین خدماتی به ندرت از سوي انجمن                  

، مطابق گزارش رسـمی منتـشر شـده    82گرفته است به طوري که براي مثال در طول سال         آموزش و پرورش صورت می    

ییـر محتـواي دروس جغرافیـا در مقـاطع مختلـف آمـوزش و               هاي علمی، تنها یک مورد در مورد تغ         دربارة عملکرد انجمن  

 1382هـاي علمـی ایـران،     کمیسیون انجمـن (ثبت شده است » انجمن جغرافیایی ایران«پرورش است که جزو فعالیتهاي    

  )82ص 

  انجمنهاي علمی و تخصصی و آموزش و پرورش» 39« شماره جدول

شرح ردیف

اي رو به رشد اخیر در کشور در این زمینه فرصتی براي آموزش و پرورش در هاي علمی و تخصصی و برخی رونده وجود انجمن

.ها و رفع نیازهاي تخصصی و ارتباطی خود است توسعه دروس و رشته
1

هاي علمی و آموزش و پرورش تهدیدي در وضعیت ساختاري و  فقدان شبکه تعاملی و ارتباطی و بسترهاي همکنشی میان انجمن

  .شود راي آموزش و پرورش محسوب میعملکردي محیط علمی ب
2  

ریزان، محققان،   علمی کشور، عالوه بر اینکه ظرفیتهاي تأمین نیروي انسانی در سطح مدیران، برنامه توسعه و ارتقاي جامعۀ

ر عرصۀ هاي مشارکتی داوطلبانه د دهد، به توسعۀ امکانات فعالیت اي را افزایش می مؤلفان، مشاوران و معلمان و کارکنان حرفه

  .کند کمک می...) ساز و  مانند اولیاء مربیان، خیرین مدرسه(آموزش و پرورش نیز 

3  
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  پذیري محیط آموزش عالی نسبت به آموزش و پرورش کشش. 5ـ5

ِ سیستم آموزش و پـرورش در جامعـۀ معاصـر           اندك محیط آموزش عالی نسبت به سرریز بروندادي        1پذیريِ  کشش

یدآمیزي را در محیط عمل آموزش و پرورش ایجاد کرده است رشـد  جمعیـت در کـشور بـه     ایران وضعیت آسیبمند و تهد   

آموزي کشور شده است و این امر به نوبۀ خود به افزایش شدید  عالوة جوانی، جمعیت، منجر به رشد زیاد در جمعیت دانش   

 عوامـل مربـوط بـه سیـستم     تقاضاي اجتماعی براي ورود به آموزش عالی دامن زده است این در حالی اسـت کـه برخـی     

آموزش و پرورش و بعضی عوامل مربوط به سیستم آموزش عالی به عالوه عوامل بیرون از هر دوي آنها، سبب شده کـه                       

نرخ مطلوبی از انتقال از آموزش و پرورش به آموزش عالی در کشور وجود نداشته باشد بدین ترتیب زمانی رشـد جمعیـت                       

 دروندادي داشت و زمانی دیگر رشد     2شناختی  رش براي آموزش و پرورش وضعیت مسأله      نام در آموزش و پرو      متقاضی ثبت 

بـراي آمـوزش و پـرورش    ...) داوطلبان کنکور و (آموختۀ آموزش و پرورش و متقاضی ورود به آموزش عالی  جمعیت دانش 

یدآمیزي را براي سیـستم  شناختی، محیط تهد وضعیت مسأله شناختی بروندادي به وجود آورده است این دو وضعیت مسأله           

توان به عنوان فرصت نیـز از         آموزش و پرورش در ورودي و خروجی آن ایجاد کرده است که تنها با تدابیر استراتژیک می                

  .شود در سطور زیر این موضوع قدري بیشتر توضیح داده می. برداري بشود آن بهره

  رشد جمعیت جوان. 1

د در چند دهه گذشته و افزایش شاخصهاي بهداشتی، جمعیت کشور رو به رشـد               پا به پاي مدرنیزاسیون دورة پهلوي و رش       

هـاي کنتـرل جمعیـت بـر اثـر       بعد از انقالب اسالمی بـر هـم خـوردن شـیوه    .  بیشتر شدند گذاشت و گروههاي در سنین جوانی،     

امـن زد و تـا بـه سـقف     رویـه د  مخالفتهاي مذهبی ـ فقهی با آن به مدت حدود یک دهه هم به نرخ رشد جمعیت به صورت بی 

  .سابقه جمعیت کشور شدند رسانید و هم تعداد بسیار زیاد کودکان و نوجوانانی را بر جاي گذاشت که سبب جوانتر شدن بی% 9/3

. ریزي و اداره کشور تابعی از چارچوبهاي فقهـی شـد   در بعد از انقالب اسالمی از یک سو چون سیاستگذاري برنامه      

یت که در دهه پنجاه و برنامه پنجم قبل از انقالب توانسته بود تا حدودي در مهار کـردن نـرخ                     در نتیجه روند کنترل جمع    

رشد جمعیت، به موفقیتهایی اولیه نایل بیاید، کالً متوقف و مختل بشود ادارات تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، ناکـارکرد                    

هـاي    مذهبی خصوصاً در واکنش بـه برنامـه  –رهنگی  از سوي دیگر تبلیغات ف    . هاي قبلی بر هم خورد      شدند و همه برنامه   

هاي رژیم شاه، برچسب طـاغوتی و باطـل           باالخص نظر به اینکه در آن روزها، همه برنامه        (کنترل جمعیت قبل از انقالب      

به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جهت تـشویق بـه ازدواج و زاد و            ) انگیخت  خورده بود و واکنش معکوسی با خود برمی       

ها و محافل و نهادهاي مذهبی که بر اثر انقالب اسالمی و تشکیل حکومت         و تکثیر نسل پیش رفت در مراسم و آیین        ولد  

هـاي کنترلـی،    ضمن تأکید غالب بر حرمت بخـشی از شـیوه     . اسالمی، به رونق و رواج آنها، هر چه بیشتر افزوده شده بود           

نجار شرعی و با استناد به آیات و احادیث و سیره مورد ستایش شدن  فرزندان به عنوان سنت اسالمی و ه      ازدواج و صاحب  

رویه جمعیت کمک کرد مثالً الگوي عـدالت   هاي دیگر نیز به رشد بی ها و برنامه    اي سیاست   از این گذشته پاره   . قرار گرفت 

اه بـود و منـابع   گري دولتی همـر  شد که بیشتر امور با کنترل و تصدي  توزیعی به عالوه قیمومت گرایی حکومتی سبب می       
                                                          

1. Elasticity / Traction capacity 

2. Problematic 
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بنـدي و تقـسیم    هـا جیـره   زندگی به عنوان توزیع عادالنه بر اساس معیارهاي خاص ایدئولوژیک در میان افـراد و خـانواده    

هاي ارزاق براي خرید مواد مورد نیاز اساسی بر حسب تعداد اعـضاي خـانوار در اختیـار                    ها و دفترچه    شد مثالً کاال برگ     می

این سیاستها به نوبه خود بر فرهنـگ   ... شد و     س تعداد افراد خانواده، زمین و مسکن، واگذار می        گرفت به مقیا    آنها قرار می  

مهاجرت از روستا به شهر و فرهنگ ازدواج در سنین پایین و زاد و ولد طبیعی به عنوان یـک هنجـار پـسندیده اجتمـاعی                  

بـدین  . ت از مستضعفین نیز به ابعـاد مـاجرا افـزود        گرایی و حمای    هاي مربوط به محروم     شعارها و برخی برنامه   . زد  دامن می 

رسید و کودکانی که در این دوره به دنیا آمدند پس از چنـد سـال   % 9/3، نرخ رشد جمعیت به نقطه اوج      60ترتیب در دهه    

کـر  شـد و مجـدداً ف   ها داده می وارد مدارس شدند و بدین ترتیب در دهه دوم انقالب با این که بتدریج، تغییري در سیاست         

شد کـه یکـی از آن    هاي دهه اول، تحمل می آمدهاي سیاست بایستی آثار و پی     بناگزیر می . آمد  کنترل جمعیت به میان می    

  . بود74 تا 66آموزان کشور در فاصله   میلیون نفر به دانش6افزایش بیش از 

نـسبت بـه کـل    % 35آستانه جوانی جمعیت یک جامعه را داشـتن جمعیـت جـوانی بیـشتر از     ) شناس جمعیت(ورنه  

% 35هاي سنی پایین نسبت به کل جمعیت بسیار بیش از حتـی               داند بر همین اساس، جامعه ما که سهم گروه          جمعیت می 

  . داراي جمعیتی با خصوصیتهاي یک جمعیت جوان است است قطعاً

بودنـد و ایـن    سـال  25 نفر در سنین زیر 31,859,943تعداد )  نفر 49,445,010(، از کل جمعیت کشور      65در سال   

ریـزي در دهـه دوم    با تغییراتی کـه در نهادهـاي سیاسـتگذاري و برنامـه        . دادند  را تشکیل می  % 4/64تعداد سهمی بالغ بر     

 نفـر جمعیـت کـشور تعـداد     55,837,163 از مجموع 70رشد جمعیت تدریجاً مهار شد ولی هنوز در سال  . انقالب روي داد  

 سال بودند و کودکان و نوجوانان دهـه اول کـم کـم وارد سـنین جـوانی         25ر  در سنین زی  % 7/63 نفر یعنی    35,580,037

 24 تـا  15از جمعیت اختصاص بـه گـروه سـنی    % 44/19، رقم بسیار درشت     70در سال   . شدند  می)  سال 24 تا   15سنین  (

ـ  15 سال بودند و سهم گـروه        25جمعیت زیر   % 32در ایتالیا فقط    ) میالدي1991(در همان سال    . سال داشت   سـال   24ا   ت

نهاد ولـی هنـوز از     نیز هر چند جوانی جمعیت،  آهسته آهسته و اندکی رو به تعدیل شدن می     75در سال   . بود% 8/15تنها  

مخصوصاً که رشد جمعیـت دهـه اول        .  سال بودند  25زیر  % 60 نفر یعنی    36,063,074 نفري، تعداد    60,055,484جمعیت  

 سـهم جمعیتـی   75در سـال  . داد جوان خود را با وضوح بیشتري نشان میانقالب، در دهه دوم به صورت افزایش جمعیت     

  ]1379فراستخواه، ) [»41« شماره جدول. (رسید% 54/20 سال باز هم افزایش یافته و به 24 تا 15گروه سنی 

  روند جوان شدن جمعیت در ایران و مقایسه با ایتالیا» 41« شماره جدول

درصد
سهم گروه سنی 

)نفر( سال 15ـ24
درصد

 سال 25جمعیت زیر 

)نفر(
)نفر(جمعیت  سال

98/18% 9,385,926 4/64% 31,859,943 49,445,010 1365

44/19%  10,856,163  7/63%  35,580,037  55,837,163  1370  

  ـــــ  ـــــ  %32  ـــــ  8/15%
 ایتالیا 1991

  )جهت مقایسه(

54/20%  12,337,529  60%  36,063,074  6,055,484  1375  
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  آموزي رشد جمعیت دانش. 2

 میلیـون نفـر،   9/7 به 1356 میلیون بوده است که در سال 2/2، مجموعاً 1342آموزي ایران در سال      جمعیت دانش 

.  میلیـون نفـر رسـیده اسـت    9/18 بـه  1377 میلیون نفر و در سال 18به 1373 میلیون نفر، در سال 12 به 1366در سال   

ـاً   6/8آموزان کشور  دانش سال تعداد 35بدین ترتیب در مدت     و بـه طـور متوسـط    % 759 برابر شده و به عبارت دیگـر مجموع

را بـا همـان     %) 7/21یعنـی   (وقتی شاخص متوسط ساالنه رشد در ایـران         )  الف 1379فراستخواه،  (رشد داشته است    % 7/12ساالنه  

ش ماقبل دانشگاهی در ایران     کنیم شدت و سرعت انفجار آموز       مقایسه می % 3/5شاخص در اروپاي دورة مورد بحث یعنی        

  . دهد نسبت به اروپا خود را نشان می

کنیم که چگونه زمانی بیشترین محیط تهدیدآمیز از جانب رشد جمعیت جوان و در ناحیـۀ               بدین ترتیب مالحظه می   

ـ   زیرا از یک سو به رغم منـابع و ظرفیتهـاي محـدود خـود مـی                . داد  دروندادي آموزش و پرورش خود را نشان می        ستی بای

هـاي    توانست با این افزایش کمیت، شـاخص        آموزان بشود و از سوي دیگر نمی        نام دانش   متحمل فشار اجتماعی براي ثبت    

توانست ایـن     شد و تنها با راهبردهاي بسیار قوي می         کیفی الزم را مستقر بسازد و در نتیجه مشروعیت آن دچار تهدید می            

بـویژه آن کـه در واقـع        . و عمومی و حمایتهاي دولتی و مانند تبـدیل کنـد          فشارها را به فرصتی براي جذب منابع مردمی         

پذیر جمعیت کشور همـه بـه عنـوان یـک مزیـت ملـی                  اجتماعی براي پاسخگویی به گروههاي آموزش      1ترین عامل   مهم

زایش توانست نقش داشته باشد چرا که اف هاي توسعه انسانی در کشور می شد و در بهبود بخشیدن به شاخص        محسوب می 

که حـداقل   ) [1( به سمت وضع مطلوب      1380 در سال    74/0  نام ناخالص در کلیه مقاطع تحصیلی از شاخص         شاخص ثبت 

ترین پیش شرطهاي نظریه پایه توسعۀ ملی در آمایش سرزمینی اسـت   از مهم]  است8/0 1394مورد انتظار آن براي سال     

  ).1382فراستخواه، (

  و محدودیتهاي آن/ توسطه به مابعد متوسطه و عالی رشد تقاضاي انتقال از آموزش م. 3

آموزي در همه جاي دنیا، افزایش تقاضاي انتقال از آموزش متوسطه بـه مابعـد                 روند معمول در رشد جمعیت دانش     

دار انسانی، در دورة مدرنیته تقویت و نهادینه شـده          متوسطه و عالی است حق دانستن و یادگرفتن به عنوان یک نیاز ریشه            

ت و در جوامع پیشرفته با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی، رشد آموزش متوسطه به رشد آموزش مابعد متوسطه و عـالی      اس

هـاي   در اروپا طی دهه. این امر با ظهور جامعه یادگیرنده و اقتصاد و دانش اهمیت بیشتري پیدا کرده است          . انجامیده است 

در ) شـدگان بـه داوطلبـان    دینی نسبت پذیرفتـه   (بعد متوسطه و عالی      قرن بیستم، شاخص پذیرش در آموزش ما       65 تا   50

 درصـد  80و در حداکثر مقـدارش حـوالی   ) در کشورهایی چون هلند، نروژ و اتریش% (50و % 40حداقل مقدار خود حوالی   

در ( درصـد  70و  60بود و مقدار متوسط آن حوالی ) در فرانسه( درصد   90و حتی گاهی حوالی     ) در کشورهایی مانند ایتالیا   (

دانیم این شاخص در ایران در قبل از انقالب در نقطۀ اوج           گونه که می    قرار داشت و همان   ) کشورهایی چون سوئد و فنالند    

بوده است و در چند سال اخیر با رشـد دانـشگاه آزاد             % 10و در بعد از انقالب، سالهاي سال در حول و حوش            % 7/16خود  

ل توجه آن دانشگاه و مجموع پذیرش بخش غیردولتی و دولتی، شاخص مورد بحـث تـا                 اسالمی و با احتساب پذیرش قاب     

/3رسیده است ولی این مقدار هنوز از نصف حداقل مقدار در اروپا،        % 23 به   1379سال  
/4 مقدار متوسط آن و 1

 حداکثر آن 1
                                                          

1. Agent 
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  ). الف1379فراستخواه، ( میالدي کمتر بوده است 60در دهه 

از داوطلبان  % 4/25 یرش داوطلبان ورود به آموزش عالی در بخش دولتی و غیردولتی، جمعا ً              بنابر آمار موجود از پذ    

در ) 1381محمـدنژاد و همکـاران،   ( اسـت   در مجموع آموزش عالی دولتی و غیردولتی کـشور پذیرفتـه شـده             1379ـ80سال  

نشجویی شـاخص نـسبت نـام ناخـالص در     ، شاخص نرخ پذیرش، شاخص جمعیت دا83آخرین آمار رسماً اعالم شدة مربوط به سال   

  ):1384گزارش ملی آموزش عالی، (کل آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی به شرح زیر بوده است 

  نرخ پذیرش. 1

  82در سال . ب        83در سال. الف

562000 = 1/39%        519194 = 6/35%  

1436645          1455000  

  

  83شاخص جمعیت دانشجویی در سال . 2

   نفر دانشجو در صد هزار نفر جمعیت 3138 = 1747121

67477000  

  

  نام نرخ ثبت. 3

  2/17نام ناخالص  شاخص ثبت     دانشجو    1945931:            82سال . الف

  18-24 نفر 11325000                

  

  2/18نام ناخالص  شاخص ثبت     دانشجو    2117471:            83سال . ب

  18-24 نفر 11664800                

  

نـام در سـال اول آمـوزش      ساالنه ثبت التحصیالن آموزش متوسطه با افزایش        افزایش ساالنۀ فارغ  » 42«در جدول شماره    

) کنندگان در سال نخست آموزش عالی به داوطلبـان          نام  یعنی نسبت ثبت  (عالی و سرانجام نسبت پذیرش در آموزش عالی         

  .(UNESCO, 1968). ایل نیمۀ دوم سدة بیستم نشان داده شده استدر چند کشور نمونۀ اروپایی در او

مقایسۀ نرخ ا نتقال بسیار اندك از آموزش متوسطه به مابعد متوسـطه و عـالی در ایـران بـا نرخهـاي مربـوط بـه                         

ا چـر . کشورهاي توسعه یافته، نشان دهندة محیط تهدیدآمیز سیستم آموزش و پرورش ایران در ناحیۀ بروندادي آن اسـت                 

با نوعی بحران در محیط عمل خود درگیـر شـده اسـت و              ) آموختگان  و دانش (آموزي    که این سیستم از ناحیۀ مؤلفه دانش      

دار انبوهی از جوانانی است که نه فقط براي خاطر یافتن شغل بلکه براي میل به فهمیدن و ابراز جرأت دانست خـود         عهده

کننـد و در      آورند و عالوه بر این دو پرستیژ خود را در دانشگاه جستجو می               می نیز به دانشگاه روي   ) و به انگیزه ابراز وجود    (

خواهند تعریفی رضایت بخش از نقش اجتماعی براي خویش تعریف کنند و عالوه بر این سه مشارکت جویی خود   آنجا می 

ـ         . دارند  را از این رهگذر عیان و بیان می        از بـه احـساس خودشـکوفایی و       عالوه بر این چهار، بدون تجربه آموزش عالی، نی

شود و عالوه بر این پنج، براي جوانان در جامعه جدید که یکی از خصایص آن وجـود                    داري حیات در آنها تأمین نمی       معنی
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این در حالی است که آنان طـی سـالهاي تحـصیل خـود در               . اوقات فراغت است  ادامه تحصیل یک هنجار عمومی است         

اهی، با این احساس و ابهام و نگرانی درگیر هستند که در صورت عدم موفقیـت انتقـال از           دانشگ  دبیرستان و در دورة پیش    

آموزش متوسطه به مابعد متوسطه و عالی، چه خواهند کرد و این وضعیت به طـرق مختلـف، در کـل سیـستم آمـوزش و           

 فوق برنامه، فرهنگ مدرسـه،       آموزي با معلم، برنامه درسی،      پرورش و فرایندهاي آموزشی و مدیریتی آن و مناسبات دانش         

آموزان با همدیگر و با خانواده و غیر آن تأثیر            قوانین مدرسه، فضاي مدرسه، کالس، آزمایشگاه، مدیر و نیز مناسبات دانش          

  .گذارد منفی می

  20روندهاي آموزشی در اروپا در اوایل نیمه دوم قرن » 42«جدول شماره 

 (%)1960سال  (%)1965سال 

نسبت 

پذیرش

رشد 

نام در  ثبت

سال اول 

آموزش 

عالی

رشد 

التحصیالن  فارغ

آموزش متوسطه

نسبت 

پذیرش

رشد 

نام در  ثبت

سال اول 

آموزش 

عالی

رشد 

التحصیالن  فارغ

آموزش متوسطه

کشور ردیف

اتریش  8/16  8/17  6/64  -  -  9/53 1

  2  فنالند  3/10  9/6  80  9/11  1/9  70

  3  فرانسه  2/7  5/8  5/81  1/12  8/14  92

  4  ایتالیا  9/7  8  60  5/5  12  9/78

  5  نروژ  9/6  5/17  5/48  6/16  3/12  40

  6  هلند  5/6  7/6  5/43  5/8  6/6  9/43

  7  سوئد  2/6  7/10  5/56  2/15  8/16  60

  ضعف درونی آموزش و پرورش. 1ـ3

و هـاي آمـوزش       در برنامـه  . هاي درونی خود سیستم آمـوزش و پـرورش اسـت            یکی از عوامل این وضعیت، ضعف     

التحصیالن آمـوزش متوسـطه،    شد که فارغ   اي رسمی، سهم بسیار اندك داشت این سبب می          پرورش، آموزش فنی و حرفه    

در پیش خود هیچ راهی جز ورود به دانشگاههاي سنتی نداشته باشند و امکان این فراهم نـشود کـه بخـشی از آنهـا بـر                            

هاي متنوعی  اند بتوانند وارد بازار کار بشوند یا در دوره آوردهاي که در دورة متوسطه به دست  اساس مهارتهاي فنی و حرفه    

. اي خود بپردازند اي، به توسعۀ مهارتهاي فنی و حرفه هاي حرفه هاي علمی ـ کاربردي و کالج   از مابعد متوسطه مانند دوره

 در  د کـه ایـن شـاخص   اي بو التحصیالن متوسطه کشور مربوط به آموزش فنی و حرفه فارغ% 7/19، معادل   1356در سال   

  ) الف1379فراستخواه (تنزل یافت % 7/7 به 1370سال 
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و بـراي  % (3/9، فقـط  1352آمـوزان متوسـطه کـشور در سـال      اي در کل دانش هاي آموزش فنی حرفه  سهم دوره 

اتخـاذ شـد،    و در طـول آن برنامـه        این وضع نامطلوب با سیاستهایی که در آستانۀ برنامه پنجم آن دوره             . بود%) 6/1دختران  

 بـار    رسیده بود اما بعـداً    %) 6/5و براي دختران به     % (8/30 به   57تغییر یافته و تاحدودي رو به بهبود گذشته بود به طوري که در سال               

اي در کـشور      هاي قبلی، شاهد افت مجـدد آمـوزش فنـی و حرفـه              خوردن برنامه دیگر، با اختالل در الگوهاي مدیریتی و به هم          

و براي دختران   % (15 مجدداً تنزل یافته و به       61آموزان متوسطه در سال       ها در کل دانش     ي که سهم این دوره    ا  بودیم به گونه  

و براي دختـران  % (4/15 این شاخص همچنان در نظام جدید متوسطه در سطحی پایین یعنی    77ـ78رسید و در سال     %) 2به  

  ) همان(بود %) 5/5

آموز بسیار قابل توجـه   اي، بویژه در میان دختران دانش زش فنی و حرفه  کنیم کمبود آمو    گونه که مالحظه می     همان

شود که آنها از حیث دسترسی به آموزش بعد از متوسـطه از قـدرت ابتکـار عمـل و ضـریب                و این سبب می   %) 5/5(است  

  . روي خود نبینند راهی جز براي ورود به دانشگاههاي سنتی در پیش ها برخوردار نباشند و غالباً انتخاب و تنوع گزینه

 درج 1377ـ78 تا 1322آموزان متوسطه در سالهاي  اي از کل دانش آموزان فنی ـ حرفه  در جدول زیر فراوانی دانش

  :شده است

  

اي آموزان فنی ـ حرفه دانش )نفر(آموزان متوسطه  کل دانش
جمع دختر

جمع دختر جمع دختر
سال

  1322ـ23  4812  23110  0  1572    

  1332ـ33  28712  121772  148  782    

  1342ـ43  113213  369069  1540  10467    

  1347ـ48  253948  781507  3701  19059    

  1348ـ49  292782  897443  4513  23335    

  1349 ـ50  334757  1012920  6261  30579    

  1350 ـ51  382031  1140995  8850  47451    

  1351 ـ 52  320431  942523  10237  56745    

  1352 ـ 53  257263  747242  12032  69682    

  1353 ـ 54  246929  666867  26454  130751    

  1354 ـ 55  268042  705009  29065  150509    

  1355 ـ 56  293497  740471  39338  201118    

  1356 ـ 57  312057  756523  42509  232755    

  1357 ـ 58  346829  831256  46921  256303    

  1358 ـ 59  394484  949402  44346  264826    

  1359 ـ 60  384791  941528  31745  201869    
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اي آموزان فنی ـ حرفه دانش )نفر(آموزان متوسطه  کل دانش
جمع دختر

جمع دختر جمع دختر
سال

  1360 ـ 61  392291  927757  22058  158673    

  1361 ـ 62  381991  849054  17671  127389    

  1362 ـ 63  397910  867423  26229  147765    

  1363 ـ 64  409589  899528  40765  179203    

  1364 ـ 65  4042829  994203  45942  195352    

  1365 ـ 66  462736  1076762  46863  201259    

  1366 ـ 67  504789  1173625  46024  202636    

  1367 ـ 68  585291  136313  43051  209887  16/3  29/15

  1368 ـ 69  630128  1460547  41684  212100  85/2  52/14

  1369 ـ 70  707505  1589405  45308  230061  85/2  47/14

  1370 ـ 71  786162  1770410  52454  260576  96/2  71/14

  1371 ـ 72  894459  1995549  57646  279681  89/2  01/14

  1372 ـ 73  885489  1948203  57548  273094  95/2  01/14

  سال              

04/12 61/2 228241 49430 1894568 886891 قدیم نظام 1373 ـ 74

    *نظام جدید  367812  796782  **34626  118767  34/4  90/14

  1374 ـ 75  نظام قدیم  678747  1407413  31727  142217  25/2  10/10

    *جدید نظام  766770  1629139  **55037  175981  37/3  80/10

  1375 ـ 76  قدیم نظام  445578  908752  19625  79789  16/2  7/8

    *نظام جدید  1197621  2492094  **105926  312657  25/4  54/12

  1376 ـ 77  ام قدیمنظ  241560  498215  7854  30449  57/1  1/6

    *نظام جدید  1551302  3175991  **153868  432986  84/4  63/13

  1377 ـ 78  نظام قدیم  59713  148127  1277  3573  86/0  4/2

    *نظام جدید  1835613  3767641  **207264  582662  50/5  46/15
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ر دختران ایرانـی در همـان       دهد سهم بسیار کمت     مشکل دیگري که در اطالعات مندرج در جدول خود را نشان می           

، هـیچ دختـر ایرانـی در آمـوزش فنـی ـ       1322اي کل کشور بوده است به طوري که در سـال   اندك آموزش فنی ـ حرفه 

یعنـی از هـر هـزار    (آمـوزان متوسـطه کـشور     از دانش% 1/0 فقط 1332اي اشتغال به تحصیل نداشته است در سال    حرفه

 نفـر  5/1 بـه حـدود   1352کردند این شاخص در سـال   اي دریافت می  ـ حرفه آموزش فنی) آموز متوسطه یک دختر دانش

اي در کـشور بـود    که نقطه اوج رونق آموزش فنی حرفه ) برنامه پنجم  (50آموز متوسطه رسید در دهه        درهر صد نفر دانش   

 یـا  5 تا 4سالها حدود اي برخوردار بودند و در این        پسران از آموزش فنی حرفه     5/1 تا   6/1دختران همچنان سهمی معادل     

اي اشتغال بـه تحـصیل داشـتند بعـد از      آموز متوسطه در آموزش فنی ـ حرفه    دانش100 نفر دختر از هر 5اندکی بیش از 

 2 فقـط    61ــ 62انقالب بار دیگر همراه با افول مجدد این نوع آموزشها، سهم دختران نیز رو به کاستی گذاشت در سـال                     

این شاخص در دهـه دوم انقـالب همچنـان    . کرد اي دریافت می وسطه آموزش فنی ـ حرفه آموز مت  دانش100دختر از هر 

در نظـام جدیـد آمـوزش و پـرورش کـشور نیـز از مجمـوع                 . آموز متوسطه بود     دانش 100 دختر از هر     3 تا   2پایین و بین    

یعنـی از  . کـرد  ي دریافت میا آموز دختر آموزش فنی ـ حرفه  دانش% 5/5تا % 34/4آموزان نظام جدید متوسطه، فقط  دانش

این شاخص در . اي به تحصیل اشتغال داشت  دختر در آموزش فنی ـ حرفه  5 تا 4آموز نظام جدید متوسطه   دانش100هر 

 ـ   آموز دختر فنی  نفر دانش1آموز و کمتر از   نفر دانش4/2 جمعاً 77ـ78آموز متوسطه در سال   دانش100نظام قدیم از هر 

آموزي و به تبـع آن        ی در نظر بگیریم که در دوره اخیر سال به سال به فراوانی دختران در جمعیت دانش                وقت. اي بود   حرفه

ــ   انـد، اهمیـت آمـوزش فنـی     شده و حتی از پسران، گوي سبقت نیـز ربـوده   در تقاضاي اجتماعی آموزش عالی افزوده می  

اي  ر آنها در همـان انـدك آمـوزش فنـی ـ حرفـه      دهند که سهم بسیار کمت اي براي آنان خود را به وضوح نشان می حرفه

  .تواند پاسخگو باشد کشور می

اي و مهارتی متناسب با بازار کار در نظـام آمـوزش و پـرورش و تعـداد      هاي آموزش فنی ـ حرفه  سهم ناچیز برنامه

 و هم بـر کیفیـت   آموزان دریافت کننده این نوع آموزشها در آن، هم بر کمیت تقاضاي اجتماعی آموزش عالی         اندك دانش 

تأثیر آن بر کمیت بدین صورت است که چون اکثر خروجی سیستم آمـوزش و پـرورش صـرفاً                   . نهد  آن تأثیر نامطلوب می   

هـاي متعـارف و عمـدتاً نظـري دانـشگاهها             اند تنها راه پیشرفت و شکوفایی خود را قبولی از رشته            آموزشهاي نظري دیده  

گی الزم براي ورود به بازار کار و پیشه هستند در نتیجه تقاضاي اجتمـاعی آمـوزش   بینند زیرا فاقد فن و مهارت و آماد         می

اي و بنیـادین   تأثیر بر کیفیت نیز بدین ترتیب است که ضعفهاي پایه. کند  رویه تورم پیدا می     عالی به صورتی ناموزون و بی     

هاي آموزشی بـراي ادامـه تحـصیالت     نامهشود تا بر اي از دبستان و راهنمایی و دبیرستان، موجب می آموزش فنی ـ حرفه 

در . هاي کاربردي و مهارتی و بیشتر به عرصۀ نظري محض سوق پیدا کند              آنها در مقطع آموزش عالی نیز، کمتر به زمینه        

با روندهاي اخیر و فرانوین در یکی دو دهه گذشته، آموزش عالی باز تعریف شده و از جمله کارکردهـا و                       حالی که خصوصاً  

نظام آموزش عالی در مفهوم جدیـدتر آن بایـد   . رود  علمی ـ کاربردي و مهارتی بیش از گذشته از آن انتظار می  هاي نقش

هـاي کوتـاه مـدت، آزاد غیررسـمی،           تر و  کوتاهتري را پوشش بدهد کـه آمـوزش            تر و موردي    هاي متنوع   ها و برنامه    دوره

هـاي روز و تقاضـاهاي    به اقتضاي نیازهـا و اولویـت  ( را هاي خاصِ موردي  ساله علمی ـ کاربردي، آموزش 2هاي  آموزش

شـود و   شامل می...) تر شدن امور و  متحول بازار کار و توسعه مشاغل افزایش دائم التزاید تقسیم کار اجتماعی و تخصصی         

 آن توانـد  طبیعی است هر چه مقدمات این تحوالت از آموزش و پرورش تمهید و فراهم شود آموزش عالی نیـز بهتـر مـی           

اي نیست جز اینکه از یک سو در آموزش و پرورش و از سوي دیگر در    بنابراین چاره . روندها را در مقطع عالی، تداوم بدهد      
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اي و مهارتی و علمـی ـ کـاربردي و آمـوزش      هاي فنی ـ حرفه  ها و برنامه آموزش عالی به صورت توأمان ظرفیتها، قابلیت

  . پیشه و تقاضاهاي بازار کار به صورت اساسی و ساختاري افزایش داده شودمبتنی بر حل مسأله و  متناسب با کار و

اي تحصیل  آموزان در نظام فنی ـ حرفه  دانش% 50این در حالی است که براي مثال در آلمان و انگلستان، بیش از 

 بـه نوبـۀ خـود    اي در آموزش و پرورش به معناي خاص کلمه که ضعف آموزش فنی ـ حرفه ). 1383؟ و سعیدي، (کند  می

شود که نه تنهـا   ریشه در ضعف ابعاد کاردستی، آزمایشگاهی و عملی در فلسفۀ آموزش و پرورش کشور ما دارد موجب می      

در عبور دادن بخشی از بروندادهاي خود به آموزش مابعد متوسطۀ علمی ـ کاربردي موفق بشود بلکه اساساً از پاسخگوئی  

 مشاغل مرتبط با صنعت و خدمات را در سطح (ILO, 1990)المللی کار  سازمان بین. دمان الزم به جهان کار نیز عاجز می

بندي کرده است و حداقل چیزي که از آمـوزش و      خبره و متخصص فناوري دسته    ) مهندسی(ورز، فناور     غیرماهر، ماهر، فن  

اما نه اثربخـشی  . ا داشته باشد رود تربیت نیروي کار ماهر است که مهارت کافی براي یک شغل معین ر               پرورش انتظار می  

شود زیرا اساساً  دهد که این انتظار برآورده نمی اي آن نشان می مدارك دیپلم آموزش متوسطه و از جمله نظام فنی ـ حرفه 

هـا و اسـتادان و    در نظام آموزش رسمی ایران از دیرباز ابعاد نظري بر عملی سایه انداخته است بویژه اینکه فقـدان برنامـه     

  .اعتبار بشوند ها بی اي، سبب شده که این دوره هاي فنی ـ حرفه ت مطلوب در آموزش رسمی دورهمدیری

  ضعف در آموزش عالی. 2ـ3

طور که آموزش متوسطه باید حداقل پاسخگوي تقاضاي نیروي انسانی در بـازار کـار در سـطح مـاهر باشـد                        همان

بویژه با توجـه بـه نقـش        . ورز و باالتر از آن باشد        سطوح فن  آموزش مابعد متوسطه و عالی نیز باید پاسخگوي تقاضاها در         

نظـام  (ورزي در صنعت و خدمات به عنوان مشاغل میانجی میان سطح مهـارت و سـطح فنـاوري و تخصـصی                        سطح فن 

  . ، آموزش بعد از متوسطه باید سنجش اعظم ظرفیت خود را براي این سطح فراهم کند)اي یقه آبی حرفه

ن آموزش مهارتهاي یدي، درجاتی از پرورش مهارتهاي ذهنی ماننـد مهارتهـاي ادراکـی و        ورزي، ضم   در سطح فن  

آموزش عـالی  . تشخیص مسأله و حل مسأله از طریق  انتقال دانش الزم به اصول و مبانی علمی یک حرفه صورت بگیرد 

ه آن اسـت ه بـرعکس       ویژگیهاي این نوع آموزشها در سطح مابعـد متوسـط         .  کاربردي جوابگوي این سطح است     –علمی  

هاي الزم براي طیف وسیعی از مشاغل همگن در سازمانهاي متعدد،             آموزشهاي مرسوم دانشگاهی، هدف نه ایجاد توانایی      

همچنین در آموزش عالی علمی ـ کـاربردي بـیش از    . ورز در شغل و حتی سازمان خاصی است بلکه تربیت نیروي کار فن

 هـر چنـد آمـوزش       1.برداري معطوف هـستند      بشوند به مراحل نگهداري و بهره      اینکه به مراحل طراحی و ساخت معطوف      

در صورتی که بـه طـور متوسـط    (تواند مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز  عالی علمی ـ کاربردي طبق تعریف می 

                                                          

  ): 1383بینقی و سعیدي، (گیرد   عالی علمی ـ کاربردي  موارد زیر را در بر میطبق تعریف رسمی آموزش. 1

 12 تا 8شود و از حدود  اي از مهارتهاي شغلی در قالب یک پودمان معادل چند واحد درسی تعریف می آموزش پودمانی که در آن مجموعه. الف

  .شود  ساله طی می4ز یک سازمان، یک دوره کاردانی با حداقل دورة هاي به هم پیوسته در یک زمینۀ شغلی و فعالیتی مورد نیا پودمان

   ساله2و ناپیوسته ) اي  سال آموزشکدة فنی ـ حرفه2 سال متوسطه و 3شامل ( ساله 5آموزش کاردانی اعم از پیوستۀ . ب

  کارشناسی شامل پیوسته و ناپیوسته. ج

  کارشناسی ارشد. د

کند و   تعریف و پیشنهاد می(.J.A)سازمانهاي کار و دستگاههاي اجرایی از طریق تجزیه و تحلیل شغل ها آن است که آنها را  هاي دوره ویژگی

  .کند دهند حتی خبرگان و کارشناسان خود را آماده تدریس در آن می شوند و امکانات خود را در اختیار آن قرار می مشتري می
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هـاي   امل دورهدر بر بگیرد ولی در بسیاري از کشورها، بیـشتر شـ  ) دروس آن عملی و معطوف به مهارت خاص باشد  % 50

بنیقی و سعیدي،   (ها، در مقطع کاردانی هستند        این دوره % 70مابعد متوسطه در سطح کاردانی است و در ایران نیز بیش از             

1383.(  

اما به همان دلیل که در قسمت پیش گفته شد، فلسفۀ آموزش و نظامات آموزش کشور ما در سطح غالب خود، در                      

رسایی داشته است هر چند دارالفنون و برخی مدارس پس از آن مانند فالحـت، تجـارت،                 اي نا   توجه به ابعاد عملی و حرفه     

 کـاربردي بودنـد امـا در مجمـوع،          –گیري علمی     صنایع مستظرفه هنرستان صنعتی در سطح مابعد متوسطه، داراي جهت         

.ها برخوردار نبوده است آموزش عالی کشور از تنوع و ظرفیتهاي الزم براي رشد این دوره

هاي سـازندگی و    اي و مهارتی برنامه     ر بعد از انقالب توجه به شرایط بازسازي پس از جنگ و نیازهاي مبرم حرفه              د

ریزي و سپس تشکیل شوراي عالی  توسعه، به افزوده شدن گروه هشت علمی ـ کاربردي به گروههاي شوراي عالی برنامه 

نامۀ شوراي مـذکور تـصریح شـده بـود کـه        آیین2 ماده در. منتهی شد) 11/10/69مصوبه (آموزشهاي علمی ـ کاربردي  

آموخته و ماهر براي احراز شغل و حرفه در بخـشهاي مختلـف صـنعت، کـشاورزي و خـدمات                    هدف، تربیت افرادي دانش   

وزراي کشاورزي، صنایع، صـنایع     ) علوم، بهداشت و آموزش و پرورش     (در این شورا، عالوه بر وزراي آموزشی کشور         . است

جمهور و دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور و پـنج نفـر بـه       معادن و فلزات نیرو و معادن اول رئیس       سنگین و   

هر یـک از اعـضاي      . ریزي درسی عضویت دارند     اي و گروههاي مختلف برنامه      عنوان صاحب نظر در آموزش فنی و حرفه       

 میان مدیریت آموزشی و مـدیریت کـار در کـشور            کنند بدین ترتیب    دولت نیز حسب مورد با حق رأي در شورا شرکت می          

  .پیوندي برقرار شد

ایـن نـوع   ) 20/10/1373نامه شوراي عالی آموزشهاي علمی ـ کـاربردي، مـصوب     در آخرین صورت مصوب آیین

رسمی آموزشـی متوسـطه یـا عـالی و      آموزشها به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم شده است که اولی در یکی از مقاطع    

آید و هدف از آنها هماهنگی میان آموزش با مهـارت و حرفـه و بـازار     هاي کوتاه مدت به اجرا درمی       صورت دوره  دومی به 

جمهـور، دبیرکـل سـازمان امـور اداري و      کار است و در شوراي عالی آموزشـهاي علمـی ـ کـاربردي، معـاون اول رئـیس      

 و نیرو و نفت و پست و فرهنگ رئیس دانـشگاه آزاد         استخدامی، وزراي آموزشی، وزراي کار و کشاورزي و صنایع و معادن          

اي و هر یک از اعضاي هیأت دولت برحسب مورد، عضویت دارنـد   اسالمی، سه نفر از صاحبنظران آموزشهاي فنی ـ حرفه 

و از وظـایف ایـن شـورا تـصویب شـیوة       ) ، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به اعـضا افـزوده شـد             74در اصالحیه سال    (

گذاري و مشارکت بخشهاي مختلف در آموزشـهاي علمـی کـاربردي و نحـوة تـأمین اعتبـارات و توزیـع منـابع و                سرمایه

، 1372 تأسـیس شـد و در سـال    1370در سـال  ) علمی ـ کاربردي (دانشگاه جامع تکنولوژي . ها تعیین شده است سرمایه

داد ایـن    بخش دولتی را به خود اختصاص مـی در)  نفر 13182(از دانشجویان   % 6/2و  )  نفر 3202(از پذیرش   % 2/2میزان  

افزایش یافته بود ولی در تعداد دانشجو نسبت به کل دانشجویان هنـوز      )  نفر 11330% (7 در پذیرش به     76میزان در سال    

در آموزشهاي علمی ـ کاربردي به تحـصیل   )  نفر17409(از دانشجویان بخش دولتی % 8/2افزایش اندکی وجود داشت و 

  . تنداشتغال داش

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي در کشور ما متأسفانه تاکنون تجربۀ رو به رشدي با خـود نداشـته اسـت حتـی بـا       

به طوري که مطابق آخرین آمـار رسـماً منتـشر    . پسرفت نسبت به روندهاي عمومی بخش آموزش عالی مواجه بوده است 

پذیرش بخش دولتی و مجمـوع      % 8/2 نفر یعنی    7590 مجموع پذیرش این دانشگاه      83ـ84مربوط به سال تحصیلی     . شد
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جمعیت دانشجویی در بخش دولتی بوده است اگر این نسبت را بـه کـل آمـوزش                 % 3/2 نفر یعنی    22562دانشجویان آن   

  ):1384آمار آموزش عالی ایران، (شوند  می% 06/1و % 3/1عالی کشور در نظر بگیریم به ترتیب 

 نیازهاي حیاتی کشور ما به نیروي انـسانی، آزمـوده و تحـصیلکردة بـاالتر از                 وجه جوابگوي   ها به هیچ    این شاخص 

اي و بـه عنـوان حلقـۀ واسـط میـان کـارگران داراي معلومـات متوسـط و          هاي کاربردي و حرفـه    متوسط و داراي مهارت   

ع موفـق از  متخصصین سطح باالتر نیست این در حالی است که تربیت تکنسین آموزش دیدة علمی ـ کـاربردي در جوامـ   

هـاي مقطـع کـاردانی علمـی ـ       شود در ژاپن تعداد مراکـزي کـه آمـوزش    حیث توسعه، از سیاستهاي اصولی محسوب می

 550 مؤسسه در مقابـل      600(کنند    شود بیش از مراکزي است که در مقطع کارشناسی فعالیت می            کاربردي در آن اجرا می    

دهد   نتایج یک تحقیق در اندونزي نشان می      . شوند   خصوصی اداره می   گذاري بخش    با سرمایه   و  این مراکز عمدتاً    ) مؤسسه

  .، به تکنسین در حدود سه برابر نیاز به مهندس است2020که نیاز آن کشور تا سال 

) کـاردان (ورز    پنج نفر فن  ) کارشناس(به ازاي یک نفر فناور        المللی، معموالً   به موجب الگوهاي تقسیم کار مدرن بین      

 نفر کارشـناس    6/3 برعکس یعنی    79ـ80ۀ کار الزم است چیزي که در آموزش عالی کشور ما طبق آمار              در فرایند و چرخ   

 –هـاي آمـوزش علمـی       حالی است که پـایین بـودن اثـربخش دوره          این در ). 1383بینقی و سعیدي،    ( نفر کاردان است     1به  

  ).همان(شود  کاربردي موجب کاهش هر چه بیشتر جایگاه آنها می

  :شود  قانون برنامه سوم به شرح زیر تنفیذ می151 قانون برنامه چهارم، ماده 53ده بر اساس ما

اي اعم از رسـمی و غیررسـمی شـامل آموزشـهاي              هاي فنی و حرفه     به منظور هماهنگی امر سیاستگذاري آموزش     

 آمـوزش پزشـکی و      کاردانی و علمی کاربردي که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمـان و                 

اي   اي متوسطخ و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشـهاي فنـی و حرفـه                      آموزشهاي فنی و حرفه   

اي  کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشـهاي ضـمن خـدمت کارکنـان دولـت و مـدیریت حرفـه                    

) 7(و ) 6(و ) 5(مـواد  [امی کشور می باشند، شوراي عـالی کـارآموزي   تخصصی که متولی آن سازمان امور اداري و استخد 

اي   و شوراي عـالی همـاهنگی آمـوزش فنـی و حرفـه            ]  مجلسین سنا و شوراي ملی سابق      1349قانون کارآموزي مصوب    

مـصوب سـال   (کاربردي . و شوراي عالی آموزشهاي علمی      )  شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران     1359مصوب  (کشور  

اي بـه ریاسـت معـاون اول رئـیس        محل و ستاد هماهنگی آموزشهاي فنی و حرفـه        )  شوراي عالی انقالب فرهنگی    1369

 علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش             جمهور و عضویت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،          

 و دبیرکل سازمان امور اداري و اسـتخدامی کـشور و   پزشکی، کشاورزي و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه          

سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت اختیارات شوراهاي مذکور            . گردد  رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می      

ده نامه اجرایی این ما تصمیمات این ستاد پس از تأیید هیئت وزیران براي آیین    . گردد  ربط تفویض می    هاي ذي   به وزارتخانه 

  .طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

اي و علمی   حرفه–هاي فنی  این مصوبه فرصتی مناسب در جهت همگرایی ملی به منظور ارتقاي وضعیت آموزش          

اي این کـار عظـیم، بـوده          پایه کاربردي در کشور و نقش مؤثر آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مسؤول براي سطح                 –

  .توان آن را جبران کرد است که متأسفانه در طی برنامه سوم از آن استفاده کافی صورت نگرفت و در برنامه چهارم می
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  پذیري محیط آموزش عالی نسبت به آموزش و پرورش کشش» 43 «جدول

عنوان ردیف

ه و عالی در مقایسه با کشورهاي جهان و تأثیر منفی آن در پایین بودن نرخ انتقال از آموزش متوسطه به مابعد متوسط

: آمدهاي آن در کل سیستم آموزش و پرورش التحصیالن آموزش و پرورش به صورت ابهام و نگرانی نسبت به آینده و پی فارغ

ه، کاردستی، کار ها، فرهنگ مدرسه، قوانین مدرس هاي درسی، فوق برنامه  فرایندهاي مدیریتی، فرایندهاي آموزشی، برنامه

...)آموزان و  ها، رفتار تحصیلی دانش آزمایشگاهی، رفتار خانواده

1

هاي علمی ـ کاربردي و  اي عالی مانند دوره هاي فنی حرفه ها و عملکرد آموزش عالی در زمینه آموزش ضعف در ساختار برنامه

  اي نظام متوسطه أثیر آن در آموزش فنی حرفهپودمانی با هدف تربیت نیروي کار فن ورز بویژه در مشاغل میانجی و ت
2  

  3  اي هاي فنی و حرفه هاي مربوط به آموزش ناهمگرایی در سیاستگذاري

 برنامه چهارم منجر شده است و  همچنان سرنوشت مبهمی 53 قانون برنامه سوم که به تنفیذ آن در ماده 151عدم تحقق ماده 

  .دارد
4  

 فرهنگی توسط   اندوختن سرمایۀنقش آموزش عالی در فرایند. 6ـ5

  آموزان دانش

تواند نسبت بـه      آموزان، می    فرهنگی آیندة دانش    گیري سرمایۀ   محیط آموزش عالی به لحاظ کارکردي آن در شکل        

هاي دانشگاهی، به دلیل ارزش تضمینی شده         مدارج و مدارك و تصدیق    . زا باشد   آموزش و پرورش، فرصت آفرین یا تهدید      

شود که در جامعـۀ مـدرن، بـه دلیـل             ادینه شدة خود، به تعبیر بوردیو سرمایۀ فرهنگی آتیۀ جوانانی تلقی می           و قانونی و نه   

اي براي ادامۀ تحصیالت عالیه  طوالنی شدن فرایندهاي گذار جوانی و فقدان تجربۀ اشتغال تمام وقت، تحت فشار فزاینده            

کند که در جهت بهینه کردن  ، به صورت کنشگرانی عمل می1نیآموزان بر اساس نظریۀ انتخاب عقال    دانش. اند  قرار گرفته 

توان عامالنی در نظر گرفت کـه سـالیوان رفتارشـان را توصـیف و                 سود و کاهش ضرر هستند، به عبارت دیگر آنها را می          

 dن بـه   بهترین وسیله براي دستیابی و رسـید d را بخواهد و معتقد باشد که عمل d، مورد xتحلیل کرده است اگر عامل  

  )1384، ذکائی، Sullivan, 2001(دهد   را انجام میx ،aاست، پس 

که (هاي اجتماعی، در صدد این هستند که سرمایۀ فرهنگی خود را     گري سرمایه   آموزان به میانجی    در حقیقت دانش  

گـر، انـدوختن ایـن      از سـوي دی   . به سرمایۀ اقتصادي، تبدیل بکننـد     ) خواهند بیندوزند   آن را از رهگذر تحصیالت عالیه می      

آموزان دارند آنها از این طریق به تجربۀ استقالل، حـضور   هاي غیر اقتصادي زیادي براي دانش سرمایۀ فرهنگی، مطلوبیت  

مـدارج  . یابنـد   گذاري دست مـی     در عرصۀ عمومی، خودشناسی، خودشکوفایی و نیز به پرستیژ و مشروعیت تفسیر و ارزش             

آمـوزان از   دهـد، گـذر دانـش      گرایی، سامان مـی     تب اجتماعی را بر اساس نظام شایسته      تحصیالت عالیه نه تنها سلسله مرا     

بـه نظـر   . کنـد  پـردازي کـرده اسـت تـسهیل مـی        هاي مادي به فرامادي را به معنایی که اینگلهـارت آن را نظریـه               ارزش

را ) و مبتنی بر نظـم    (صادي  اینگلهارت، روند تحوالت جامعۀ مدرن، ارزشهاي مادي و ابزاري معطوف به امنیت جانی و اقت              

بخشد و تحـصیالتِ   ارتقا می) و مبتنی بر رهایی(به سمت ارزشهاي فرامادي و ارتباطی معطوف به آزادي و کیفیت زندگی    

                                                          

1. Rational Choice theory
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  ) 1382اینگلهارت، . (دانشگاهی در این جابجایی ارزشها، نقش مؤثري دارد

 ملـی، نظریـۀ اینگلهـارت در مـورد نقـش            هـاي   در ایران نیز طی فراتحلیل اطالعات به دسـت آمـده از پیمـایش             

  )1378عظیمی هاشمی، (تحصیالت دانشگاهی در تقویت ارزشهاي فرامادي و ارتباطی تأیید شده است 

آفرین یا تهدیدآمیز بـراي   تواند وضعیتی فرصت بنابراین محیط آموزش عالی با توجه به نقش و کارکرد یاد شده می           

فرصت از این جهت که اوالً به طور مستقیم منبعـی بـراي افـزایش               . ن داشته باشد  آموزا   دانش  آموزش و پرورش در مؤلفه    

آورد و ثانیاً به صورت با واسـطه، از طریـق تحـصیالت پـدر و مـادر یـا اعـضاي                        آموزان فراهم می    سرمایۀ فرهنگی دانش  

ـ   داري می آموزان تأثیر معنی خانواده، در کنشگري و موفقیت دانش ث کـه وضـعیت سـاختاري ـ     گذارد و تهدید از ایـن حی

آموزان دسترسی به اطالعات دقیـق وکامـل مـورد نیـاز      اي است که نه دانش عملکردي آموزش عالی در کشور ما به گونه     

در نتیجه با تعـارض     .  فرهنگی دارند و نه دسترسی کافی و مطلوب به خود این سرمایه             براي تأمین و اندوختن این سرمایۀ     

ها که بیشتر جنبۀ ذهنی و    واره  به عبارت دیگر عادت   .  کنشگري خویش درگیر هستند    2ا میادینِ  خود ب  1هاي  واره  میان عادت 

  : ها که مرتبط با جبرهاي ساختاري هستند، محدودند اختیاري دارند معطوف به ورود به آموزش عالی است اما میدان

  فرصتها

شـهر تهـران انجـام داده اسـت در یـک      آموزان   بر روي دانش1382براساس تحقیقی پیمایشی که ذکائی در سال   

شود تا  رفتن به دانشگاه باعث می«آموزان آزموده شده در خصوص گویۀ  ، میانگین نظر دانش   5 تا   1طیف مدرج لیکرتی از     

در جامعۀ ما افراد تحصیل کـرده، موقعیـت         « بوده است و میانگین نظر آنها در مورد گویۀ           36/4» آیندة خوبی داشته باشم   

تحصیل در دانشگاه شانس بیشتري بـراي  « بوده است و میانگین نظر آنها درخصوص گویۀ  30/3» معه دارند بهتري در جا  

  )1384ذکایی، . ( بوده است04/4» کند پیدا کردن شغل براي ایجاد می

ـاب رشـتۀ                    از سوي دیگر طبق همان تحقیق، دانش       آموزانی که خواهر یا برادر دانشگاهی دارند بـیش از دیگـران بـر انتخ

دیپلم و باالتر است بیـشتر از         آموزانی که تحصیالت پدرشان فوق      اند و دانش    تحصیلی بر اساس مالكِ عالقۀ شخصی تأکید کرده       

ـادران ایـن       %) 5/8و  % 24در برابر   % 5/40(دیگران تمایل به ادامه تحصیالت تا مقطع دکتري دارند           در مورد تـأثیر تحـصیالت م

آموزانی که تحصیالت والدینشان زیر دیپلم است بیـشتر           بر عکس دانش  %) 24و  % 32 برابر   در% 5/43(تفاوت باز هم بارزتر است      

آمـوزانی کـه تحـصیالت والدینـشان زیـر            به همان سان دانش   . آموزان تمایل به ادامۀ تحصیل تا سطح دیپلم دارند          از دیگر دانش  

  .اند حصیل عنوان کردهدیپلم است بیش از دیگران پیدا کردن شغل مناسب را انگیزة اصلی ادامۀ ت

  تهدیدها

آموزان با اطالعات آموزش عالی را در فرانسه به کارگزاران و سهامداران بورس در بازار بـورس            بوردیو نسبت دانش  

آنها باید بتوانند اطالعات کافی و معتبري دوباره بازار آموزش عالی داشته باشند و بدانند منافع و اثربخـشی               . کند  تشبیه می 

  )1381بوردیو، (ر کدام از تحصیالت چگونه است و بازار ه

این در حالی است که آموزش عالی از نظام اطالعـات قابـل دسـترس و شـفاف برخـوردار نیـست تـا خانوارهـا و                           

                                                          

1. Habitus 

2. Fields 
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آموزان بتوانند با استفاده از       هاي آن به دست آورند و از این طریق دانش           ها و دوره    هاي کافی دربارة رشته     شهروندان آگاهی 

هـا و طـی مـدارج         گذاري انسانی در خود از طریق انتخـاب رشـته           سازي سرمایه    اطالعات به کارآمدسازي و بهینه     این نوع 

خـود و  ) یعنی ترکیب سـرمایه (هاي اقتصادي و فرهنگی  تحصیالت عالیه نایل بیایند و به عبارت دیگر وزن نسبی سرمایه         

فراسـتخواه طـی یـک بررسـی دربـارة دسترسـی            . عقیب بکنند هایشان را در نظام مطلوبی از ترجیحات، ترجمه و ت           خانواده

این شاخص معـرف   . هاي دسترسی را دسترسی به اطالعات تعریف کرده است          شهروندان به آموزش عالی یکی از شاخص      

انـد تـا    مند بـوده  رسانی الزم و کافی بهره نفعان براي دست زدن به انتخاب و تصمیم عاقالنه، از اطالع      آن است که آیا ذي    

هاي آموزش عالی چقدر شـفاف اسـت؟ نظـام            نسبت به فرصتهاي یادگیري در سطح عالی آگاهی کامل پیدا بکند؟ برنامه           

هـا و   دانند کـه شـرایط هـر یـک از برنامـه      نفعان می راهنمایی و مشاوره بویژه از سوي آموزش عالی چگونه است؟ آیا ذي     

بط و مقرراتِ تحصیلی و چگونگی تحصیالت تکمیلـی، وضـع           هاي تحصیلی، امکانات و مأموریتهاي دانشگاهی، ضوا        دوره

المللی بر حسب نیازها و اولویتهاي جامعه و جهان از چه             هاي تحصیلی هم در مقیاس ملی و هم مقیاس بین           بازار کار دوره  

یاورنـد؟ و  هایی باید در خود بـه وجـود ب          دانند که براي موفقیت تحصیلی در سطح عالی، چه نوع آمادگی            قرار است؟ آیا می   

 نـشانگر کمـی بـراي    9هاي تحصیالت عالی چیست؟ در ایـن بررسـی    هاي الزم براي ورود به هر یک از دوره         زمینه  پیش

پایین بودن وضعیت این شاخص در کـشور یکـی از عوامـل افـت تحـصیلی،         . گیري این شاخص پیشنهاد شده است       اندازه

  )1382فراستخواه، . (رشته و انتقال بوده استافزایش انصراف از تحصیل و نرخ باالي تقاضاي تغییر 

گذاري انسانی خود در تحصیالت  آموزان با دو مشکل و اضطراب در ارتباط با استراتژي سرمایه           از سوي دیگر دانش   

.  باید با غولی به نام کنکور دست و پنجه نرم بکنند دانشگاهی مواجه و دست به گریبان هستند نخست این است که اساساً

دانشگاهی با طیـف   آموزان متوسطه و پیش ی، میزان این اضطراب را طی یک بررسی در شهر تهران و در میان دانش             ذکای

اگـر در کنکـور قبـول نـشدم باعـث سرشکـستگی       «میانگین اضطراب در گویۀ    . اندازه گرفته است  ) 5 تا   1(مدرج لیکرتی   

با همه کوششی که دارم امید زیادي به قبولی         «ت و در گویۀ      بوده اس  48/3 و در دختران     29/3برابر با   » شوم  ام می   خانواده

  )1384ذکایی، . ( بوده است35/3 و در دختران 33/3» در کنکور ندارم

کننـد    آموزان از کنکور قبول بشوند باز هم با این مشکل درونی درگیر هستند که فکر نمی                 دوم اینکه اگر هم دانش    

 و در دختـران    31/3: آموزان  میانگین تأکید از سوي دانش    (دارند ادامه بدهند    بتوانند تحصیالت را تا آن سطحی که دوست         

  )1384ذکایی، ). (60/3 و در دختران 54/3: میانگین(بین نیستند  و نیز به آیندة تحصیلی خودشان خیلی خوش) 36/3

ها بـراي قبـولی    هآموزان، معلوم شد که نیمی از آزمود       بر اساس یک بررسی پیمایشی در میان دانش        1381در سال   

 سـاعت در  4آنها به طـور متوسـط روزانـه    % 46شوند و حدود    هاي آموزشی غیر از مدرسه متوسل می        در کنکور به کالس   

  ) 1381تلگینی و دیگران، . (کالس کنکور حضور دارند

شـود کـه کـارایی و اثربخـشی و کیفیـت تحـصیالت در مدرسـه بـویژه در دروس عملـی و                          این امر موجـب مـی     

هـاي فـوق برنامـه و افـزایش      آموزي در مدرسه به لحـاظ فعالیـت     هاي اکتشافی و نیز زندگی دانش       شگاهی و فعالیت  آزمای

همچنین ابتکار عمل و تمرکز فعالیتیِ معلمان مدرسه و حتی مدیریت   . مهارتهاي زندگی و مانند آن افت شدیدي پیدا بکند        

  .شود فعالی با شبه بازار کنکور منحرف میهاي کیفی تعلیم و تربیت به سازگاري ان آن از جهتگیري

 به این نتیجه رسیده اسـت کـه کنکـور بـا وضـعیت      1381آموزان در سال  فروش در یک بررسی بر روي دانش  حج

بـه  . رساند آموزان آسیب می جویی، مطالعه و بررسی، تفکر، تعمق، تحقیق و نقادي و ابتکار دانش فعلی آن به روحیه حقیقت  
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شود که ابعـاد   این وضعیت سبب می. کند روح خالقیت و نوآوري را در آنها پژمرده می       . زند  نان لطمه می  عالیق غیردرسی آ  

آموزان از بین     کیفیت اوقات فراغت دانش   . دار بشود   هاي آزمایشگاهی خدشه    عملی و کاربردي تحصیالت متوسطه و برنامه      

  )1381فروش،  حج. (برد و اعتماد به نفس آنان نیز صدمه بخورد

  :هاي قبلی بدین قرار به عمل آمده است در این بررسی مروري نیز بر بررسی

ها براي نسبت نام در کالسهاي کنکور هاي بیهوده از سوي خانواده صرف هزینه

 به دلیل ناکامی در کنکور... آثار ناگوار عاطفی، روانی، اجتماعی و

غلبۀ عنصر حفظیات بر تولید و اکتشاف و توسعۀ مفاهیم

د انحراف در اهداف کیفی و اجتماعی آموزش و پرورشایجا

هاي کاربردي لطمه خوردن خالقیت

آنان در  . اند  آموزان پس از شرکت در آزمون و در ارتباط یا انتخاب رشته پرداخته              نصر و همکارانش، معضالت دانش    

 1(ستفاده از طیف مدرج لیکرتـی      ، با ا  1381بررسی مشکالت انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاههاي دولتی در سال            

 مـشکل را بـه   14انـد، و   آموزان به تفکیک دختر و پـسر اقـدام کـرده    گذاري مشکالت دانش به تعیین وزن و اولویت  ) 5تا  

)1381نصر و همکاران، . (اند توصیف نموده» 44«ترتیب مندرج در جدول شماره 

تحلیل ساختار نامطلوب پـذیرش دانـشجو در کـشور          فراستخواه در بررسی دسترسی به آموزش عالی، بخشی را به           

هاي علمی و نسبی اخیـر در ارتبـاط بـا تفکیـک سـنجش از       اختصاص داده و در آن به مرور و بررسی مطالعات و کوشش          

اي بـراي آمـوزش و        تواند فرصـتهاي تـازه      این روندها می  . پذیرش و اصالحات اساسی در کنکور و مانند آن پرداخته است          

  )ب1382فراستخواه، (ود بیاورد پرورش به وج

به تأثیر وضعیت نامطلوب آن بر کیفیت مدرسه متمرکز شـده اسـت   » شناسی کنکور در ایران  آسیب«گویا، با هدف    

آموزان را در حد مطلوبی آماده زندگی کردن و با هم زیـستن و            شود که مدرسه نتواند دانش      به نظر او این وضع موجب می      

یابند و به مهارتهـاي       آموزان تحت فشار وضعیت موجود کنکور، به یادگیري کنسروي سوق می           دانش. اجتماعی شدن بکند  

  )1381گویا، . (هاي علمی و اکتشافی اهمیت بدهند زنی بیش از توانایی خاص تست

به این نتیجه رسـیده اسـت       » پذیرش«فراستخواه در بررسی کیفیت دسترسی به آموزش عالی در فصل مربوط به             

  :جود کنکور به چند  علت آسیبمند استکه وضعیت مو

  خلط دو موضوع سنجش و پذیرش. 1

نقش اندك دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در پذیرش دانشجو. 2

)آن هم نه در حد فقط معدل نهایی(معیار قرار نگرفتن سوابق تحصیلی دورة آموزش متوسطه .3

 اطالعـات شـناختی و محفوظـات    مالك نبودن خالقیت، نوآوري، مهارت و استعدادهاي خاص عالوه بر     . 4

زنی آن هم با تمرکز به مهارتهاي خاص تست

)1382فراستخواه، (عدم تفکیک آزمونهاي عمومی و اختصاصی . 5

آمـوزان بـه آمـوزش محتـوایی و      توجهی دانـش  توجهی یا کم رجایی و همکارانش وضع موجود کنکور را موجب بی      

هـاي انـسانی و       نان و ایجاد تعارضهاي اجتماعی، هدر دادن سرمایه       هاي نظري و عملی به عالوه اضطراب در جوا          خالقیت

  )1381رجایی و همکاران، ( است  اقتصادي دانسته
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  بندي کلی مشکالت داوطلبان و مقایسه نظرات بر مبناي جنس داوطلبان اولویت»  44«جدول شماره 

  کل  زن  مرد
P-

Va
lu

e

SD
ن  

گی
میان

ت
اولوی

SD
ن  

گی
میان او

ت
لوی

SD

ن
گی

میان

ت
اولوی

مالك
شماره 

سؤال

895/0 45/1 68/3  1  5/1 61/3  2  48/1 64/3  1  

کوتاه بودن زمان در نظر 

گرفته شده براي انتخاب 

رشته

4  

*05/0  58/1  45/3  2  64/1  64/3  1  63/1  56/3  2  
وجود سهمیه بندیهاي 

  مختلف
9  

*002/0  46/1  32/3  4  53/1  58/3  3  51/1  47/3  3  

عدم اطالع کافی در 

انتخاب رشته یا مورد 

  توجه به رتبه و نمره

6  

621/0  46/1  39/3  3  62/1  45/3  4  56/1  43/3  4  

روشن نبودن مالك 

انتخاب دانشجوي 

  سازمان سنجش

3  

*009/0  56/1  17/3  6  57/1  46/3  5  57/1  34/3  5  
اضطراب و سردرگمی در 

  انتخاب رشته
12  

697/0  43/1  13/3  7  49/1  22/3  6  47/1  18/3  6  
 کافی درباره عدم اطالع

  ها آینده شغلی رشته
7  

236/0  33/1  21/3  5  48/1  15/3  7  42/1  17/3  7  
عدم اطالع کافی درباره 

  هاي دانشگاهی رشته
1  

652/0  3/1  09/3  8  54/1  12/3  8  45/1  1/3  8  

نداشتن اطالع از 

امکانات دانشگاه از قبیل 

  خوابگاه

2  

94/0  54/1  04/3  9  6/1  3  9  57/1  01/3  9  
اوره براي کمبود مش

  راهنمایی
8  

832/0  58/1  96/2  10  71/1  88/2  11  66/1  91/2  10  
اي  فقدان مراکز مشاوره

  معتبر براي انتخاب
11  

883/0  52/1  88/2  11  58/1  87/2  10  55/1  87/2  11  
کافی نبودن توضیحات 

  دفترچه انتخاب رشته
5  

819/0  47/1  83/2  12  73/1  61/2  13  69/1  83/2  12  
عتبار عدم اطالع از ا

  علمی دانشگاه
13  

789/0  63/1  67/2  13  73/1  61/1  13  69/1  63/2  13  
 رشته و 100انتخاب 

  محل
14  

*050/0  48/1  26/2  14  43/1  03/2  14  45/1  11/2  14  

مشکالت دریافت 

کارنامه فرم انتخاب 

  رشته

10  

  )1381نصر و همکاران، : مأخذ. ( صدم است5 ستاره نشانه تفاوت معناداري در سطح *
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آموزان به نقد و بررسی وضعیت موجود کنکور پرداختـه اسـت       کیوانفر با محاسبۀ هزینه فرصت از دست رفتۀ دانش        

  )1381کیوانفر، (رود  هاي مالی و انسانی در پاي آن به هدر می که چگونه سرمایه

جـب افـت تحـصیلی      ها مو   نورشاهی از یک بعد دیگر و ساختار کنکور را نقد و تحلیل کرده است به نظر او سهمیه                 

، 20 تـا    19از داوطلبان با معدل متوسطه میان       % 7/32. شده است ) هاي مختلف   در شکل (آموزان ورودي به دانشگاه       دانش

هـاي   دهد که میزان قبولی در رشته داري نشان می هاي معنی رابطه. اند به دانشگاه راه یابند  نتوانسته74 تا  70طی سالهاي   

 همواره سیر نزولی داشـته اسـت و سـال بـه سـال داوطلبـان کمتـري در                    1370از سال   )  دوم انتخاب اول و  (مورد عالقه   

  )1377نورشاهی، (اند  هاي مورد خود پذیرفته شده رشته

  آموزان  فرهنگی توسط دانش نقش آموزش عالی در فرایند اندوختن سرمایۀ» 45« شماره جدول

تهدیدها فرصتها

ات دقیق و کامل مورد آموزان به اطالع ـ عدم دسترسی دانش
  نیاز براي تأمین و اندوختن سرمایه فرهنگی

ـ پایین بودن و ناعادالنه بودن دسترسی به فرصتهاي 
   فرهنگی  اندوختنی سرمایۀ

  آموزان با میدانها هاي دانش واره ـ تعارض میان عادت
  ـ فقدان نظام راهنمایی و مشاوره در ورودي آموزش عالی

  هاي آموزش عالی ـ فقدان شفافیت برنامه
  ـ ساختار معیوب و نامطلوب کنکور و اضطرابهاي ناشی از آن

  ـ ابهامات ورود به آموزش عالی و ادامۀ تحصیل در آن
هاي کنکور در افت شدید کیفیت تحصیالت  ـ تأثیر کالس

  آموزان مدرسه دانش
  هاي آموزش معلمان ـ تأثیر کالسهاي کنکور در فعالیت

  در فرایندهاي مدیریتی مدرسهـ تأثیر کالسهاي کنکور 
ـ آثار نامطلوب چگونگی عبور از نظام متوسطه به مابعد 

  :متوسطه
جویی،  آسیب دیدن روحیه حقیقت

  آموزان تحقیق، نقادي و ابتکار در دانش
لطمه خوردن به عالیق غیردرسی و 

  کیفیت اوقات فراغت
  تأثیر منفی د رخالقیت و نوآوري
صیالت افت ابعاد علمی و کاربردي تح

  متوسطه
  هاي بهبود خانواده افزایش هزینه

  غلبه حافظه بر تفکر و اکتشاف
  ـ مشکالت عملکردي کنکور

کوتاه بودن زمان در نظر گرفته شده 
  براي انتخاب رشته

کافی نبودن توضیحات دفترچه انتخاب 
  رشته

مشکالت دریافت کارنامه فرم انتخاب 
  رشته

  ... رشته ـ محل و 100انتخاب 
آموزان با موفقیت قابل  دانشـ وجود 

توانند به  توجه در آموزش و پرورش که نمی
دانشگاه راه یابند 

  : فرهنگی انداز مطلوبیتهاي سرمایۀ آموزان و چشم ـ دانش

  تجربه استقالل

حضور در عرصۀ عمومی

خودشناسی و خودشکوفایی

دستیابی به پرستیژ و مشروعیت تفسیر و 

ارزشگذاري

عی مبتنی بر سلسله مراتب اجتما

گرایی شایسته

گذر از ارزشهاي مادي به فرامادي

رهایی و کیفیت زندگی

ـ تأثیر تحصالت عالی پدر و مادر و سایر اعضاي خانواده در 

  آموزان کنشگري و موفقیت دانش

ـ تأثیر تحقیقات و گفتمانهاي انتقادي، درباره کنکور و فشار ناشی 

 سیاستگذاران متعدد از آن در جدیت مسؤوالن سازمان سنجش و

هاي اساسی در ساختار  آموزش عالی در کشور براي بازنگري

سال (کنکور و افزایش اثربخشی این تالشها در آینده میان مدت 

  )87-88تحصیلی 
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   روندهاي خصوصی سازي آموزش عالی. 7ـ5

ه صورت رانت و گاهی بـه       سازي در اقتصاد ایران به دالیل ساختاري، روند معیوبی داشته است و گاهی ب               خصوصی

گذارد، رقابتی اسـت کـه        موضوعی که بیشترین تأثیر را بر نظام آموزش و پرورش می          . صورت شبه خصوصی درآمده است    

  .آید براي دستیابی به آموزش رایگان دولتی در میان دانش آموختگان دوره متوسطه به وجود می

الی رایگان روزانه دولتی راه یابند بـه مفهـوم آن اسـت کـه     عدم دستیابی متقاضیانی که نتوانند به مراکز آموزش ع 

هـا و یـا مراکـز         عالوه بر آن چنین افرادي، اغلـب بایـد در دانـشگاه           . شان هزینه تحصیلی را متحمل شوند       خود یا خانواده  

اه، مـواد   کتابخانـه، آموزشـگ   ( تجهیزاتـی و علمـی        اي به تحصیل ادامه دهند که از کیفیت آموزشی، کالبدي،           آموزش عالی 

که از سایر تسهیالتی نظیر کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، و            ضمن این . تري برخوردارند   به مراتب پایین  ...) آزمایشگاهی و 

  .شوند غذاي دانشجویی نیز در بیشتر موارد محروم می

هـاي    سازي آموزش عالی در ایران باشد، بـرخالف تجربـه           چنین فرایندي که می تواند ناشی از چگونگی خصوصی        

رسد آن چه که حاصل چنین فرایندي         به نظر می  . آورد  جهانی، موجبات انگیزش و مشارکت بخش خصوصی را فراهم نمی         

این فشار اقتصادي برخانوارهـا بـه       . شود  است، تنها فشار مالی بیشتر برخانوارهاي ایرانی، به ویژه خانوارهاي کم درآمد می            

و » رویـدادهاي پرفـشار  «گیـري و یـا تـشدید     شار و یا به عبـارتی شـکل  صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب افزایش ف      

هایی که از این رهگذر بر قـشر          ترین آسیب   کم. شود  آموزان دوره متوسطه می     آموزان، به ویژه دانش     براي دانش » زا  آسیب«

 و افـسردگی،  4اسیاحس ، بی3 و پرخاشگري2، خشم 1اضطراب: شود چیزي نخواهد بود جز نوجوان و پرشمار کشور وارد می  

  . اختالل شناختی و غیره

توانـد   شود، می نگاهی به وضعیت موجود، در زمینۀ تحصیالت رایگان که منابع آن توسط بخشی عمومی تامین می           

چـرا  . شود، را بیـان کنـد   که از طریق کنکور نیز تشدید می» زا رویدادهاي پرفشار و آسیب«برخی از علل افزایش و تشدید   

 تامین کرده است، در برگیرنـدة  1382 تا 1376هاي  براي دانشجویان در بین سال) دولتی( که بخش عمومی     که منابعی را  

هاي یاد شده گویـاي ایـن نکتـه اسـت کـه       آمار مربوط به سال. تنها بخش کوچکی از جامعه دانشجویی کشور بوده است     

/3 درصد، یـا بـه عبـارتی    67. داشته است درصد دانشجویان را زیر پوشش کامل خود  33،  1376بخش عمومی، در سال     
2 

افزایش شمار دانشجویان، طی همان دوره نیز موجب شده است که درصـد افـراد               . اند  بهره بوده   دانشجویان از این مزایا بی    

 درصد، یا حدود یک چهارم کاهش یابد که وضعیتی شبیه به ثبت نام شدگان در همـین               26برخوردار از آموزش رایگان به      

  )29. ، ص1384جاودانی، و همکاران (، )»46« شماره جدول بهك .ر. (را داردها  سال

  

  

                                                          

ریزي آموزش عالی خشی از مطالعۀ صورت گرفته توسط همکار پروژه آقاي حمید جاودانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهب  

1  Anxeity

2  Anger

3  Agression

4  Apathy
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 برحسب نوع 1376- 82هاي  ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال پراکنش دانشجویان دانشگاه» 46« شماره جدول

  تحصیالت و مقطع تحصیلی

  1376سال   1382سال 

  ردانیکا  کارشناسی  جمع  کاردانی  کارشناسی  جمع

نوع 

  حصیالتت

386728  252169  134559  76580  43865  32715  
رایگان دولتی 

  )روزانه(

  با هزینه شخصی  47694  168333  216027  292119  1019362  1311481

  

اي بر متقاضیان آموزش عالی،       قرار گرفتن در شمار اندك دانشجویان برخوردار از آموزش رایگان خود فشار فزاینده            

. سـازد   هـا وارد مـی      کند که با گذر از گذرگاه کنکور، فشار و آسیب فراوانی را بـر آن                طه وارد می  آموزان دوره متوس    یا دانش 

  . اثرات این رویداد پرفشار در بخشی اثرات کنکور بر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است

هـاي   ان، که در بخـش سازي آموزش عالی در ایر  بنابراین، حتی با چشم پوشی از فرایند سرشار از کاستی خصوصی          

نوسـازي  «گاه با نام      بعدي بیشتر به آن خواهیم پرداخت، افزایش سهم خانوارها در تامین منابع آموزش عالی، که در ایران                

هـاي   آموزان دوره متوسـطه و خـانواده   گیرد خود تبدیل به اهرم فشاري به دانش انجام می» سازي  خصوصی«و  » اقتصادي

زند، که اثرات منفی آن نه تنها نظام آمـوزش و پـرورش، بلکـه                 زایی دامن می    ر فشار و آسیب   شود و به جریان پ      تبدیل می 

بدان حد که شاید بتوان ادعا کرد تحوالت سیاسی اخیر در عرصه کشور نیز . دهد کلیت جامعۀ ایرانی را تحت تأثیر قرار می     

  !هاي عمومی اثرپذیر بوده است گونه سیاست به نوعی از این

کند، که متقاضـیان      ر، ورود به حلقۀ تنگ دانشجویان برخوردار از تحصیالت رایگان دولتی، ایجاب می            از سوي دیگ  

ریزي کنند که بتوانند از این حلقـۀ   اي فرایند تحصیلی خود را برنامه   ، به گونه  )آموزان دوره متوسطه    یا دانش (آموزشی عالی   

و چنـین   . ها در کنکـور بیانجامـد       ایی است که به موفقیت آن     ه  در این صورت تنها راه حل، جستجوي راه       . تنگ عبور کنند  

هـا   ، که اهداف کامالً متفاوتی را باید دنبال کند، خود بـه یکـی از وسـیله           »سازي آموزشی   برنامه خصوصی «است که حتی    

  . شود تبدیل می) کنکور(براي متابعت درآوردن نظام آموزشی و پرورشی از نظام پذیرش آموزش عالی 

هـایی   زایش فشار خانوارها به فرزندانشان براي دستیابی به آموزش عالی رایگان، و دست یا زیدن بـه راه     وانگهی اف 

هایی شود، خود، مسیري انحرافی اسـت کـه بـر نظـام آموزشـی و                  ها در چنین دانشگاه     که بتواند موجب پذیرفته شدن آن     

گـذاري بیـشتر در    تفاعی، افزایش گرایش به سرمایهافزایش گرایش به ثبت نام در مدارس غیر ان. شود  پرورشی تحمیل می  

هاي ناشـی از کنکـور، کـه از           هاي آموزشی غیر رسمی خانوارها و دیگر آسیب          افزایش هزینه   هاي تقویتی و کنکور،     کالس

پر واضح است که گرایش خانوارها . سازي به سبک ایرانی است      یابد، از جمله اثرات منفی خصوصی       این رهگذر افزایش می   

هاي غیر اثربخش غیررسمی، که در حال حاضر در جامعۀ ایرانی رایج اسـت، و             گذاري در آموزش    آموزان به سرمایه     دانش و

  :هاي مختلف به آموزش و پرورش آسیب برساند تواند در سه سطح ها می گونه آموزش ها به این توجه بیشتر آن

  الف ـ آسیب به اقتصاد آموزشی کشور

   فرهنگی و سیاسیهاي اجتماعی، ب ـ آسیب

  هاي علمی و آموزشی پ ـ آسیب
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  الف ـ آسیب به اقتصاد آموزشی کشور

سـازي آمـوزش عـالی اشـاره شـد،        و خصوصی » سازي  خصوصی«گونه که در مباحث نظري مربوط به بحث           همان

اگرچه، در . باشد  میهاي اعطایی دولت معطوف به دانشجویان کم درآمد           هاي نیاز محور یا برنامه      افزایش تامین مالی یارانه   

محـروم شـدن دانـشجویان کـم        . شوند  جویان کم درآمد بیشتري از آموزشی عالی محروم می          هایی دانش   نبود چنین یارانه  

اي از  باشد، زیرا بخـش عمـده   این مسئله به لحاظ اقتصادي ناکارآ می. درآمد از هر دو جنبۀ کارآیی و عدالت مشکل زاست    

ـارچوب عـدالت، کمبـود     در (Geske and cohn, 1998)کنـد   شـان رشـد نمـی    بالقوههاي  منابع بشري به حد ظرفیت چ

 ,G. Beker). گذاري در آموزش عالی گرایش به ترویج بیشتر تحفـیض نـابرابر درآمـدها دارد    هاي یکسان براي سرمایه فرصت

1993; kaufman, 1986, 1994 Mincer, 1993b)  

هـاي   ش آموزش عالی رایج شده است، نه تنها موجب جذب سرمایه    سازي در بخ    اما، آن چه که به عنوان خصوصی      

در نتیجه، فشار این دو جریـان،  . شود هاي دولتی نیز به این بخش می  شود، بلکه موجب کاهش یارانه      بخش خصوصی نمی  

، یعنـی   هـاي عمـومی     آن هم بدون آن که معیارهاي ارزشیابی کاربرد سیاست        . گردد  هر دو به خانوارهاي ایرانی منتقل می      

  . کارآیی ـ محوري و عدالت محوري مورد توجه قرار گیرند

شـود و از      گذاري در نظام آموزشی رسمی کـشور مـی          طی چنین فرایندي، طبیعتاً از یک سو موجب کاهش سرمایه         

اگرچه ایـن ادعـا نیازمنـد انجـام         . شود  سوي دیگر موجب افزایش عدم دستیابی خانوارهاي کم درآمد به آموزش عالی می            

  تواند خارج از این مدعا باشد؟  تري است، اما روند طبیعی و منطقی چنین فرایندي چگونه می اي عمیق هاي زمینه پژوهش

   یابند، بـه   شدگان در بخش رایگان دولتی، که از طریق کنکور به دانشگاه راه می  محدود بودن شمار پذیرفته

سـد مرتفـع   «هاي الزم بـراي عبـور از      مهارت کند، که از    صورت منطق معمول، راه را براي کسانی باز می        

بنابراین، چه کسانی به غیر از افرادي که توانایی مالی بیشتر بـراي کـسب چنـین                 . را داشته باشند  » کنکور

  توانند از این سد عبور کنند؟ هایی را دارند، می مهارت

اي در این مورد به شمار آید  ب زمینهتواند بازتا   آموزان سراسر کشور که می      در این رابطه نظرات نمایندگان دانش       

  : کند نیز این نکته را تایید می

 عبور از سد مرتفع کنکـور و نظـام گـزینش دانـشجو توجـه                 ها،  امروز متاسفانه راه ورود به مراکز عالی و دانشگاه        «

اعات محـدودي   بایستی در یک روز مشخص و در سـ          چندانی به سابقه تحصیلی و مهارتی داوطلبان نداشته و داوطلب می          

به ) هاي علمی دوران تحصیلی ها و سنجش در قالب آزمونی مغایر با آزمون     (و محفوظات چند ساله خویش را       [!] ها    آموخته

  ). 3. ، ص83-85آموزي، دوره  نویس سند دومین نشست مجلس دانش پیش(» محک سنجش بگذارد

      ه از نـوع رایگـان آن، گـرایش        بـه ویـژ   » هـاي برابـر بـراي دسـتیابی         فرصـت «عالوه بر موضوع کلیـدي

ها به همسوسازي خود با چنین جریانی در نظام پذیرش دانشجو، از یک سو،  هاي آن آموزان و خانواده   دانش

تواند موجب عدم اسـتقبال       شود، که خود می     موجب کم اهمیت جلوه کردن نظام آموزشی رسمی کشور می         

از سـوي دیگـر، ایـن       . گـذاري در آن بکاهـد       مایهخانوارها از مدارس دولتی شود و در نتیجه از کشش سـر           

این موضوع نیـز یکـی از مفـاد         . شود  هاي غیر اثر بخشی جانبی می       تر شدن آموزشی    رغبتی موجب فربه    بی

  :  بوده است83-85آموزي در دورة  نویس دومین نشست دانش پیش

سات مـرتبط بـا کنکـور    رشـد قـارچ گونـۀ موسـ    . هاي منبعث از کنکـور، مـسائل اقتـصادي اسـت     یکی از چالش «
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هـاي مـشاوره تحـصیلی و مراکـز      ها و اردوها، تست زنی، کـالس       هاي آمادگی کنکور، دوره     کالس. هاي درسی   آموزشگاه(

هاي تجاري عظیمی شکل گیرد که تنها سود خـود را در نظـر گرفتـه و                   موجب شده تا در این حاشیه بنگاه      ) انتخاب رشته 

هـایی بپردازنـد کـه جـز سـردرگمی داوطلبـان و          هـا و شـیوه      حـل   ود بـه ارائـه راه     فارغ از دغدغه مراجعان و مخاطبان خـ       

!] هـاي دولتـی رایگـان    به ویـژه دانـشگاه  [هاي ورود به دانشگاه  بازار گرم چگونگی راه   . اي دربرندارد   هایشان نتیجه   خانواده

اي مادي کشور بـه جـاي ایـن    ه سبب شده تا این موسسات به چرخۀ صنایع پول ساز کشور وارد شوند و همچنین سرمایه   

همـان،  (» .گردد نتیجه این موسسات می که صرف تولیدات اقتصادي و ارتقا سطح فرهنگی جامعه شوند، صرف خدمات بی       

  )4. ص 

  :هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ب ـ آسیب

باشـد، توزیـع درآمـد    تـر   هرقدر توزیع سرمایه انـسانی عادالنـه  «ها را بپذیریم که  اگر این نظر برخی از اقتصاد دان     

توان نتیجه گرفت که ایجاد هرگونه تبعیض، به صورت خواسته یا ناخواسته، در               ، در این صورت می    » تر خواهد بود    عادالنه

توانـد   این عدم تعادل در سطح جامعه مـی . انجامد دستیابی به آموزش عالی در کشور در نهایت به عدم تعادل اجتماعی می       

  . هاي سنگینی وادار نماید که گاه ممکن است جامعه را به پرداخت هزینه. جتماعی شودموجبات تنش و تعارضات ا

هاي آموزش عالی     به عالوه، فشار ناشی از رقابت فزاینده براي دستیابی به آموزش رایگان دولتی و رهایی از هزینه                

قشر نوجوان و نوجـوان کـشور   زا براي  هاي پرفشار و آسیب     بخش خصوصی که بر دوش خانوارهاست موجب ایجاد جریان        

هنجـاري ناشـی از       کاهش اوقات فراغـت، گـسترش ناهنجـاري و بـی          . تواند سبب شود    هاي فراوانی را می     شود، آسیب   می

هایی است که خصوصی سـازي   حاصل از جمله آسیب حسی ناشی از این رقابت فشرده بی اضطراب، خشم، سرخوردگی، بی  

آمـوزي   آموزان ایرانی که در فرازهاي سند مجلس دانـش  بندي نظرات دانش جمع. ندک به سبک ایرانی نیز آن را تشدید می       

آمـوزي پیامـدهاي منفـی     اگرچه در سند مجلس دانش  . کشد  ها را به تصویر می      بازتاب یافته است با زبانی ساده این آسیب       

بخشی از آن چه . زا نیست  آسیبناشی از کنکور تلقی شده است، اما به خاطر داشته باشیم که کنکور به خودي خود چندان  

هـاي آموزشـی اسـت، کـه رقابـت سـخت و غیـر            هاي توزیع یارانـه     شود مربوط به روش     زایی کنکور می    که موجب آسیب  

  :شود که پذیرفته شدن در کنکور تنها راه برخورداري از آن است آموزان سبب می اثربخشی را در میان دانش

. باشـد   ز جمله پیامدهاي منفی کنکور است که در جامعه بارز و نمایان می             اجتماعی ا  –تأثیرات نامناسب فرهنگی    «

ها به فرزندان     ها دانشگاهی، تحمیل نظر و عالقه خانواده        ها از فرزندانشان در پذیرش رشته       باال رفتن توقع و انتظار خانواده     

دانشان، تعطیل کردن تمام تفریحـات    ها و فرزن    در انتخاب رشته دانشگاهی، ایجاد رقابت و چشم و هم چشمی بین خانواده            

هاي موردنیاز نوجوانان به مدت یکسال آن هم بـه بهانـه آمـادگی بـراي کنکـور، بـارور نـشدن اسـتعدادهاي                          و سرگرمی 

هاي تخصصی خود، تبدیل شدن واماندگان از ماراتن کنکور به افرادي نابهنجار و گاهاً ضد اجتماعی                  آموزان در حوزه    دانش

قبـول نـشدن در   . باشـد  رهنگ مطالعه و تحقیق به سبب حجم سنگین دروس از جملـه ایـن آثـار مـی                ارزش شدن ف    و بی 

کفایتی در جوان ایجاد شـده و فـردي غیرمـؤثر در              موجب خواهد شد در آینده احساس بی      ] به ویژه ازنوع رایگان    [دانشگاه

تماد به نفس نتواند نیـروي مفیـد سـازنده و      آوري به دلیل از دست رفتن اع        جامعه شود و به رغم وجود استعداد تولید و فن         

  ).4. همان، ص(» .کارا باشد

از جملـه  . ها قرار گرفته است  شود، چند نکته مورد تاکید آن       آموزي مشاهده می    گونه که در سند مجلس دانش       همان



  ...دهاي آموزش و پرورش کشوربررسی فرصتها و تهدی

  آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

144

هـا در   القـه خـانواده  هاي دانـشگاهی، تحمیـل نظـر و ع       ها از فرزندانشان در پذیرش رشته       باال رفتن توقع و انتظار خانواده     

شاید بتوان براساس مشاهدات چنـین نتیجـه گرفـت کـه یکـی از          . ها  انتخاب رشته و رقابت و چشم و هم چشمی خانواده         

هـاي   ها ناشی از پیامدهاي توزیع ناعادالنـه یارانـه    ها، تحمیل نظر و چشم و هم چشمی آن          دالیل باال رفتن انتظار خانواده    

تواند موجب ایجاد چنین مسایلی       هاي دانشگاهی می    یعنی اگر چه عنوان رشته    . ي باشد ساز  آموزشی تحت عنوان خصوصی   

ها به ویـژه در خانوارهـاي    گونه واکنش تواند دلیلی براي این هاي دانشگاهی رایگان نیز می شود، اما پذیرفته شدن در رشته    

  .کم درآمد شود

  هاي علمی و آموزشی آسیب

یابـد،   ش عالی که بر اثر تالش براي دستیابی به آموزش رایگان شدت بیشتري میافزایش رقابت میان متقاضیان آموز   

بـدیهی اسـت کـه ایـن     . دهـد  آموزان را با معیارهاي قابل سنجش توسط کنکور را افزایش می        تمایل به همسویی میان دانش    

هاي جـدي نـه تنهـا بـر      سیب و پرورش یادآور شدیم، آ  هاي کنکور بر نظام آموزش      گونه که در بخشی آسیب      همسویی، همان 

ترتیب، دستیابی  بدین. کند  نظام آموزش و پرورش، بلکه حتی بر فلسفه آموزش و پرورش و فراتر از آن بر جامۀ ایرانی وارد می                   

به آموزش عالی رایگان دولتی که عالوه بر برخورداري از امتیازهاي مالی، امتیازهاي غیرمالی دیگري نظیر، کیفیت آموزشـی،               

هاي اجتماعی نیز نوعی امتیاز براي دانـشجو و خـانواده       را نیز به همراه دارد، از جنبه      ... انشگاهی، خوابگاه، کتابخانه و   پردیس د 

در نتیجـه اجـراي،   . پـذیر اسـت   رود که دستیابی به آن تنها از طریق به دست آوردن موفقیت در کنکور امکـان         او به شمار می   

هاي رایگـان دولتـی،       ها از طریق دانشگاه     ش عالی و توزیع بیشترین سهم یارانه      چنین فرایندي در بحث خصوصی سازي آموز      

براي جلوگیري از تکرار موضـوعات      . کند  اثرات ناشی از پذیرش دانشجو از طریق کنکور بر نظام آموزش و پرورش تشدید می              

آموزان کـه     نظرات دانش . شود  میآموزان بسنده     هاي کنکور، در این قسمت صرفاً به درج نظرات دانش           مربوط به بخش آسیب   

  :نویسد از طریق اسناد مجلس دانش آموزي انتشار یافته است در این زمینه می

به طور مسلم در وهلۀ نخـست   [آموزان از بدو ورود به دوره متوسطه، راهیابی به دانشگاه             دغدغه اصلی دانش  [...] «

به دنبال یـادگیري نکـات و مـسائلی         ] و در نتیجه  [باشد    ان می ش  در رشته مورد عالقه   ] هاي رایگان دولتی    راهیابی دانشگاه 

هاي خود را براي زنـدگی   آموزان آموخته هستند که در کنکور با اهمیت و سرنوشت ساز است و این سبب خواهد شد دانش           

  ). 3. همان، ص(» اجتماعی به صورت کاربردي به کار نگیرند

هـاي آموزشـی بـا تقاضـاي اجتمـاعی            اهش و عدم تناسب یارانه    توان نتیجه گرفت که ک      به این ترتیب، آیا نمی      

سازي، خـود     هاي آموزشی بر دوش خانوارها با نام خصوصی         موجود در کشور، توزیع نامتناسب و نابرابر آن و تحمیل هزینه          

عـالی  کند؟ زیرا به دلیل محدودیت موجـود در برخـورداري از آمـوزش         هایی جدي بر نظام آموزشی کشور ایجاد می         آسیب

پوشـی کننـد و    رشته مـوردنظر خـود چـشم      رایگان، چه بسا دانشجویانی که براي برخورداري از این تسهیالت از عالقه به            

همچنین   این فشار، . هایی که حتی مورد عالقۀ آن ها نیست ادامه تحصیل دهند            ترجیح دهنددر دانشگاهی دولتی، در رشته     

ي کم درآمد و یا متوسط به دانشجویان تحمیل شود یعنی همان چیزي کـه در                تواند از سوي خانوارها به ویژه خانوارها        می

هایی در نظام آموزشی کشور،  نتایج منفی چنین گرایش. ها توصیف شده بود آموزي تحمیل نظر خانواده  اسناد مجلس دانش  

ه عنوان مثال، فـردي را در  ب. اگرچه پیچیده و نیازمند کند و کاو و بررسی بیشتري است، اما چندان هم دور از ذهن نیست             

اي   هاي ناشی از تحصیل در بخشی به اصطالح خـصوصی، در رشـته              نظر بگیرید، که به دلیل برخورداري و گریز از هزینه         
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چنین فردي، ضمن از میـان بـردن فرصـت افـراد            . اي بدان نداشته باشد، مثالً تربیت معلم        ادامه تحصیل بدهد، که عالقه    

از کمتـرین اثـرات ایـن       . آینـده خـود نخواهـد داشـت         اي به شـغل     ه نیز احتماالً التزامی و عالقه     مستعد این رشته، در آیند    

در نتیجه، طی   . شان خواهد بود    وري چنین افرادي در حرفۀ آینده       رضایت شغلی، کاهش اثربخشی، کارآیی و حتی بهره         عدم

ها و مراکـز علمـی شـود،          صیلی در دانشگاه  شدن چنین فرایندي در نظام پذیرش دانشجو، نه تنهامی تواند موجب افت تح            

هـاي مختلـف جامعـه از جملـه، و بـه ویـژه، آمـوزش و                   ها نیز به مثابه سرمایه انسانی آینده بخش         بلکه برون دادهاي آن   

  . پرورش، موجب وقفه در فرایند توسعۀ نظام آموزشی کشور خواهد شد

نی و پیامدهاي آن بـر نظـام        بررسی چگونگی تقویت بخش خصوصی در آموزش عالی به سبک ایرا          

  آموزش و پرورش

کند کـه تغییـر در هـر یـک از اجـزاي         بررسی این پدیده، با رویکردي سیستمی، این اندیشه را در ذهن تقویت می            

توانـد موجبـات تغییـر در       دادهاي یک سیستم، به ویژه سیستم پیچیده و آشوبناك آموزشـی، مـی            درون داد، فرایند و برون    

رسد نیازي باشد که تک تـک پیامـدهاي ناشـی از    بنابراین، به نظر نمی   . شوداي از سیستم را سبب می     هاي گسترده بخش

چـرا کـه ایـن    . یک تغییر در زیر سیستم آموزش عالی، به صورت مستقیم در زیر سیستم آموزش و پـرورش دنبـال شـود                 

از این رو براي جلـوگیري از ورود بـه          . پذیرندپیامدها، در یک کنش و واکنش پیچیده بر هم اثر گذاشته یا از هم تأثیر می               

  .شودهاي پیچیده نظري در این نوشتار، صرفاٌ به برخی از این پیامدها به اختصار اشاره میبحث

چه در عرصـه    ، به مقایسه اثرات خصوصی سازي آموزش عالی، در مفاهیم مورد انتظار و آن             »47« شماره   جدولدر  

  .پردازیماست میعمل نظام آموزشی به وجود آمده 

بدیهی است که پیامدهاي یاد شده، ممکن است اثرات کوتاه مدت و مستقیمی بـر زیرسیـستم آمـوزش و پـرورش       

اما اثرات بلندمدت این پیامدها، دست کم آن چیزي نیست، که در تقویت خصوصی سـازي در بخـش                   . کشور نداشته باشد  

توان بـر نظـام آموزشـی کـشور و از           تر، اثرات این پیامدها را می     انهنگراگرچه، با نگاهی ژرف   . شودآموزش عالی دنبال می   

هـا البـالي ایـن      ادبیات موجود که در برخی از آن      . و در واقعیت نیز به نظاره آن نشست       . جمله آموزش و پروش گمانه زد     

ي، کوشـش شـده    به هرحال، در نمـودار بعـد      . نوشتار به صورت جسته و گریخته آمده است، نیز نوید چنین وضعیتی است            

رسد، خصوصی سازي اگرچه، به نظر نمی. است، اثرات و پیامدهاي خصوصی سازي به سبک ایرانی به تصویر کشیده شود            

  .به مفهوم اقتصادي آن، به عرصه نظام آموزش عالی کشور وارد شده باشد



  ...دهاي آموزش و پرورش کشوربررسی فرصتها و تهدی

  آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

146

وب با روندهاي نامطلوب مقایسه اثرات مورد انتظار از خصوصی سازي آموزش عالی به صورت مطل» 47« شماره جدول

  خصوصی سازي در ایران

اثرات خصوصی سازي آموزش عالی، معیوب بر نظام آموزشی 

  )واقعیت آشکار شده(کشور 

اثرات بالقوه خصوصی سازي در صورت فراهم 

  شدن حمایت هاي هدفمند از قشرهاي محروم

پاسخگویی به بخشی از تقاضاي اجتماعی به صورت نامتوازن  

هاي انسانیت سرمایهافزایش مهاجر  

 پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی فزاینده و افزایش

  دسترسی

انتقال فشار مالی به خانوارها براي کاهش فشار مالی بخش عمومی  کاستن فشار مالی به بودجه بخش عمومی  

 فشار بر اقتصاد خانوارها و اثرات ناشی از این پدیده بر نظام اقتصادي و

  آموزشی کشور

هاي ملی در جهت فاده بهینه از سرمایهجذب و است

تولید کاال و خدماتی که از مطلوبیت بیشتري 

  برخوردارند

 درگیر ساختن افراد و خانوارها در تامین منابع مالی بخش آموزشی به صورت

  نامطلوب

افزایش منابع مالی آموزش عالی به صورت غیر اثربخش و غیررسمی  

الیتنوع بخشیدن به منابع مالی آموزش ع  

تاکید بر افزایش کمی آموزش عالی  

رشد نامتوازن آموزش عالی  

خواري در خدمات آموزشیکاهش رقابت و رواج رانت  

 وارد ساختن آموزش عالی بخش عمومی در چرخه تجاري سازي آموزش

  عالی

 افزایش کیفیت آموزش عالی با ایجاد رقابت در

  سطح ملی و جهانی

درآمدترایجاد فرصت بیشتر براي طبقات پر  

فشار مالی فزاینده بر اقشار کم درآمد  

هاي برابر به ویژه براي طبقات و ایجاد فرصت

  اقشار محروم جامعه

ها از طریق مقررات حفظ وضعیت موجود و در برخی موارد تشدید وابستگی

  دست و پاگیر
کاهش وابستگی آموزش عالی به دولت  

و تغییرات محیطیتوجهی به نیازهاي علمی دانشجویان افزایش بی  
ها به نیازهاي پاسخگوتر ساختن دانشگاه

  دانشجویان به مثابه مشتري

ترهاي کم هزینههاي آموزشی به ویژه رشد گروهرشد نامتوازن گروه  
هایی که هاي آموزشی و سایر بخشتعدیل گروه

  توانایی ارائه خدمات مطلوب را ندارند

ها و نیازهاي بازار و ی به کششتوجهآموختگان و بیافزایش بیکاري دانش

در نتیجه کاهش بازده عمومی و اجتماعی و اثرات ناشی از آن بر انگیزه 

  آموختگان دوره متوسطهجویان آینده یا دانشادامه تحصیل دانش

افزایش بازده خصوصی و عمومی  

  

بـه  .  با مفهوم اصـلی آن دارد      ترین مشابهتی آید، کم فرایندي که در ایران به عنوان خصوصی سازي به اجرا در می           

عالوه، اثرات ناشی از فرایند به اجرا درآمده، در ایران، با این عنوان، اگرچه، آثار خود را تاکنون نیز نشان داده است، اما در                        

 نظران اقتصاد آموزش و آموزش عالی، یکی ازکه صاحب به ویژه این  . تري به خود بگیرد   هاي منفی تواند جنبه بلندمدت، می 

. داننـد اثرات فرصت برابر دستیابی به آموزش عالی را کمک به توزیع عادالنه درآمدها و حفظ انسجام اجتماعی جوامع می                  

تواند، به ایجـاد شـکاف در     هاي برابر در دستیابی به آموزش عالی می       عکس چنین مفهومی بدین معناست که نبود فرصت       
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اثرات و پیامدهاي خصوصی سازي معیوب و آثار آن 

 آموزشی- علمی    فرهنگی و سیاسی،اجتماعی  اقتصادي

ــه ــات یاران ــی در ثب هــاي دولت

مقایــسه بــا گــسترش آمــوزش 

  عالی

      افزایش نـابرابري در دسـتیابی

بــه آمــوزش عــالی در صــورت 

  ادامه این فرایند

    هـاي  رشد قارچ گونه موسـسه

  ی غیر اثربخشخدمات آموزش

    ــابع ملــی در ــت من ــرز رف ه

  خدمات آموزشی غیر اثربخش

     افزایش فشار مالی به خانوارها

  و کاهش انسجام ملی

 ــره ــاهش به ــرمایهک -وري س

  گذاري در آموزش عالی

   ایجـاد فرصــت مناسـب بــراي

  رقباي خارجی

   هـاي  تشدید مهاجرت سـرمایه

انسانی

  هـاي پرفـشار و    تشدید جریـان

  زاآسیب

   فراغت خانوارها  کاهش اوقات

به ویژه والـدین بـراي جبـران        

  هاي آموزشی فرزندانهزینه

      ایجاد کنش و افزایش شـکاف

نسلی بر اثر ایجاد فشار والدین      

  هابر آن

  ــاعی ــوالت اجتمـ ــروز تحـ بـ

بینــی ناشــی از غیرقابــل پــیش

  هاي پرفشارجریان

     کاهش رضایت فردي و شغلی

  افراد

 ــرات اجتمــاعی، فرهنگــی و اث

ز مهــاجرت سیاســی ناشــی ا 

ــرمایه ــراي  س ــسانی ب ــاي ان ه

دستیابی به آمـوزش عـالی بـا        

  کیفیت

   ــتعدادهاي ــشدن اس ــارور ن ب

  آموزاندانش

   اعتبـاري  افزایش بدبینی و بی

  نظام آموزش رسمی کشور

   ــسات ــی موس ــسترش کم گ

  آموزش عالی غیراثربخش

 تغییــر نــامطلوب در اهــداف و

  فلسفه آموزش و پرورش

 ــاعی ــرات اجتمـ ــاهش اثـ کـ

  ي رسمیهاآموزش

      افزایش گـرایش در دسـتیابی

هاي رایگان دولتـی    به آموزش 

ــه   ــین ب و امکــان ورود داوطلب

هاي غیرمطلوبرشته

   ها و  افت تحصیلی در دانشگاه

-اثرات آن بر کاهش سـرمایه     

هاي انسانی

     کاهش نقش پشتیبانی کننـده

آموزش عالی از نظام آموزشی     

  کشور

نام گرفتـه از    » عصر دانش «یا  » عصر اطالعات «ویژه در زمان کنونی، که      این موضوع، به    . ثباتی آن بیانجامد  جامعه و بی  

ترین شکافی که توان بالقوه فعالیت بیـشتري در تحـوالت اجتمـاعی             چرا که اصلی  . اي برخوردار شده است   حساسیت ویژه 

ن کـشورهاي در  این شکاف چه در عرصـه جهـانی، در میـا     . تواند شکاف اطالعاتی یا دانشی باشد     دارد، در حال حاضر می    

  . هاي اجتماعی به شمار آیدتواند از جمله اثرگذارترین پدیدهحال توسعه و توسعه یافته، و چه در درون جوامع ملی می

و پیامدهاي آن ) سازي به معناي صحیح کلمه به جاي خصوصی(روندهاي معیوب خصوصی سازي » 48«تصویر شماره 

  بر نظام آموزشی کشور
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سازي به طور کلی، بیش از آن که جنبۀ           توان نتیجه گرفت، که خصوصی      با مروري بر آن چه گذشت، چنین نیز می        

آن، فرد در جامعـه از اختیـارات بیـشتر و در نتیجـه مـسئولیت بیـشتري               اقتصادي داشته باشد، فرایندي است که بر مبناي       

ي، الزم است که افراد از آزادي بیشتري در تعیین مسیر زندگی حال             به دیگر سخن برمبناي چنین رویکرد     . برخوردار است 

  .  آیندة خود برخوردار باشند که طبیعتاً مسئولیت آن را نیز بردوش خواهند داشت و

هـایی اسـت کـه     اما نظرات مخالف و موافق، اجراي خصوصی سازي در جوامع، نیز به نوبۀ خود نیازمند پیش شرط   

سـازي و   هـا را مـدنظر قـرار دهنـد و میـان خـصوصی        آن سـازي،  ردي، الزم است قبل از پیـاده    جوامع طرفدار چنین رویک   

تـوان   ها را، براساس آراي ارائه شده در این پژوهش مـی  ترین این پیش شرط برخی از مهم. تفاوت قائل شوند » رهاسازي«

  . چنین برشمرد

 ضمانت اجرایی آن؛برخورداري جوامع از ساختار بنیادین حاکمیت قانون و سازوکار  

هاي غیر رسمی؛ تغییر دادن قیدها و محدودیت

برخورداري جوامع از نهادهاي سیاسی پایدار؛

مشخص بودن حقوق مالکیت و اعمال آن؛

خواري و انحصار جلوگیري کند؛ تمهید سازوکارهاي قضایی و قانونی که از رانت

ایندهاي باز و شفاف؛برخورداري از نهادهاي قانون گذاري قوي غیر سیاسی با فر

ساختارمند بودن بازارها؛

وجود امکان رقابت براساس قیمت و کیفیت؛

و باالخره توجه به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جوامع.

هایی که به تولید کاال و خدمات عمومی یا شـبه عمـومی               سازي در مورد نهادها و بنگاه       به عالوه، اجراي خصوصی   

گونه کاالها، نیازمند دقت و ایجاد ساختارها و قـوانینی اسـت کـه مـانع از                   ل منافع بیرونی و عمومی این     پردازند، به دلی    می

به عنوان مثال، آموزش عالی به مثابـه کـاالیی شـبه عمـومی، اگرچـه ممکـن اسـت بـا                      . انسجام گسیختگی جوامع شود   

اي تولید، توزیع و انتـشار یابـد کـه موجـب      نهمشارکت بخش خصوصی، گسترده و تنوع بیشتري پیدا کند، اما نباید، به گو            

  . عدالتی و کاهش کارآیی شود افزایش بی

تـر شـدن    ها، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و نقش آفـرین  عمومی و دولت  گونه موارد، نقش بخش     در این 

ها دریابند کـه هـدف    زم است دولتبراین اساس، ال. یابد تولید، توزیع و انتشار دانش در عرصۀ اقتصاد، اهمیت بیشتري می 

ها به بخش خصوصی و یا حتـی مـردم    هاي دولت سازي چنین تولیدات و کاالهایی، انتقال وظایف و مسئولیت          از خصوصی 

ویژه منابع مالی براي آموزش و آموزش عالی به دلیل اثرات پایدار آن برفرایند توسعه و ایجاد عدالت اجتماعی، از  به. نیست

  . ها همچنان باید به تامین و توزیع عادالنه آن بپردازند اصلی است، که دولتجمله وظایف 

کند؟ و بـاالخره چـه    برد؟ چه کسی هزینه می    گانۀ چه کسی از آموزش عالی نفع می         ها سه   در واقع پاسخ به پرسش    

هاي توسـعه یافتـه، ایـن       هاي جهانی به ویژه در کشور       کسی باید هزینه کند؟ با توجه اثرات بیرونی آموزش عالی و تجربه           

  . سازد تر می ها را روشن الزام دولت

سـازي آمـوزش عـالی در         وانگهی آن چه که در این نوشتار مورد تاکید است عالوه بر بررسی وضـعیت خـصوصی                

سـازي در ایـران و    باشد، که با توجه بـه وضـعیت موجـود خـصوصی     ایران، اثرات جانبی آن بر نظام آموزش و پرورش می       
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  . تفاوت اقتصادي آن، که بیشتر متکی بر منابع ناشی از فروش نفت است، نیازمند بررسی و کندوکاو بیشتري استساختار م

اي از ابهام قرار دارد که بـه      سازي آموزش عالی، آن چنان غیرشفاف و در هاله          به هرحال، وضعیت کنونی خصوصی    

اي از آمـوزش عـالی بـه اصـطالح       بخش گستردهچرا که. توان از آموزش عالی خصوصی در ایران سخن گفت    سختی می 

خصوصی ایران، در اختیار نهادي موازي، نظام آموزش عالی کشور است، که خود نیز به نوعی انحصاري، حکومتی و رانتی         

  . است

تـرین نقـشی در آن ندارنـد، کـه حتـی           به عالوه، نه تنها مشتریان آن اعم از دانشجو، کارفرما و جامعه نیز کوچک             

  .گونه نظارت و ارزیابی از آن ندارند ي رسمی دولتی نیز هیچنهادها

از دیگر سو، بخش دیگري از مراکز آموزش عالی خصوصی، که به غیر انتفاعی مو سوم هستند، آن چنـان در قیـد               

بـه عـالوه، هـیچ      . ها نام خـصوصی نهـاد       مقررات دست و پا گیر نظام آموزشی عالی رسمی هستند که دشوار بتوان بر آن              

  . شود ها مشاهده نمی ابت قیمتی و کیفیتی، نیز در عرصۀ آنرق

که، بیشترین بار مالی تمامی این بخش به اصطالح خصوصی بردوش خانوارهاي ایرانی است، بـدون          و باالخره این  

  . ها هیچ نقشی حتی به صورت رایزنی در آن داشته باشند که آن آن 

سازي مترتـب باشـد جامعـه ایرانـی همچنـان از آن       بر خصوصیشود، حتی اگر، منافعی       چنین وضعیتی، موجب می   

تواند پیامدهاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  سازي می   به عالوه، چنین وضعیتی از خصوصی     . بهره باقی بماند    بی

  .  شدها تاکید باالخره علمی بر نظام آموزشی کشور به ویژه آموزش و پرورش داشته باشد که در بخش پایانی بر آن

  نظام آموزش حوزوي. 5-8

  یکی دیگر از محیطهاي آموزشی که بر فرایندهاي سیستم آموزش و پرورش در کشور، تأثیر مهمی گذاشته اسـت،                 

این نظام، از یک سو با توجه به پیـشینۀ تـاریخی ریـشه دارد و جایگـاه خـاص دیـن در                   . نظامِ آموزش حوزوي بوده است    

هاي تعیین کننده در تحوالت فکري، فرهنگی و آموزشی ما بـوده اسـت و از سـوي     نظامفرهنگ و جامعۀ ایرانی، از جملۀ     

شد فاقـد کارکردهـاي    هاي مزمنی را با خود داشت که موجب می         دیگر ضعفهاي ساختاري و فروبستگی و رکود و نارسایی        

آموزش و پرورش این کشور بر جاي اي در فرهنگ و  برنده بخشی باشد و نه تنها نتواند تأثیر پیش مطلوب و سازنده و تعالی

  . اي نیز داشته باشد زا و بازدارنده بگذارد بلکه غالباً نقش محدودیت

آشـنایی  . هاي دوم و سوم هجري، متفکران مسلمان به یک نهضت فکري و عقلی و فرهنگی روي آوردنـد                   از سده 

 به حوزة یونانی، ایرانـی و سـایر قلمروهـایی کـه     این متفکران با افکار و آثار فلسفی و تمدنی پیشرفته آن روزگار و متعلق         

ترین عوامل محرکه در این نهضت فکـري بـود و         میراثهاي مطرحی در اندیشه و دانش بر جاي گذاشته بود، از جمله مهم            

هاي اسالمی و حضور مـشاوران و وزیـرانِ حـامی دانـش و اندیـشه و       البته شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره از سرزمین       

ت در دستگاههاي خالفت عباسی و برخی دیگر از حکومتهاي بعدي جهان اسالم، از جمله عللی بود کـه در ایجـاد           عقالنی

عواملی از این دست، سبب شدند که . بسترهاي مناسب این نهضت ترجمه و جنبش عقلی و فرهنگی و تمدنی تأثیر داشت          

 این قلمرو، ابتکارات و آراي بـدیلی را در تفـسیر، ادبیـات،    .اي از دانش و اندیشه در میان مسلمانان شکل بگیرد       قلمرو تازه 

هاي مختلف دانش بشري همچون نجوم، شیمی وجـز آن و نیـز هنرهـا و      فقه، کالم، تاریخ، فلسفه، جغرافی، طب و شاخه       
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نها بر صناعات درخود گرد آورد و از سدة دوم و سوم هجري تا مدتها، روندي از رشد و بالندگی پردرخشش را طی کرد و ت                     

زاي درونی مانند ساخت قدرت بویژه در دولـت غزنـوي و سـلجوقی و نیـز نیروهـاي                  اثر موانع ساختاري و عوامل انحطاط     

هـاي   ها و تحوالت رو به پیش خـود را از دسـت داد و از سـده         کن بیرونی مانند حملۀ مغول بود که توانایی         مخرّب و بنیان  

  )1362، شریف، 1362کوب،  ، زرین1357حکیمی، . (دهفتم به بعد، دچار سیر نزولی و انحطاطی ش

هاي فلسفی و عقلی خود و خصوصیت باز        بر اثر این انحطاط بود که نظام آموزش در میان مسلمین، بتدریج پویایی            

رشـد و ابـن خلـدون در آن           سینا، رازي، ابوریحان بیرونی، ابن      تولید دانش را از دست داد و امثال جاحظ کندي، فارابی، ابن           

ابداعاتِ فکري، فلسفی، هنري و دانشوري در آن رو به افول گذاشت و معـارف دینـی و بـاالخص فقـه و                       . پرورش نیافتند 

به عبارت دیگر نظـام آموزشـی، کـه در عـصر            . اصول که تنها یکی از شعب آن بود، به وجه غالب و مسلطِ آن تبدیل شد               

اي از روزگـار   ها و فنون در سـطح پیـشرفته   لف اندیشه و دانشهاي مخت  زرین فرهنگ و تمدن اسالمی، دربر گیرندة حوزه       

هاي مختلف دانش و تجارب و تفکـرات و   خود خود بود، ابتدا صرفاً به معارف دینی تقلیل یافت و از بسیاري دیگر از شاخه      

ـ               درت و نفـوذ  دستاوردهاي بشري تهی شد و به دور و بر کنار ماند و سپس بر اثر تحوالت دیگري که به رونـد افـزایش ق

در برابر سایر جریانهـاي فکـري اسـالمی ماننـد اخبـاریون، متکلمـان و حکیمـان و عارفـان و          (مرجعیت اصولیون و فقها     

شد، در میان معارف دینی نیز، فقه و اصول به یک عنصر مرکزي و گفتمان مسلط بدل یافت و سـایر                   مربوط می ) مفسران

هاي مختلف بشري و منحصر شدن بـه معـارف دینـی و          شدن از افکار و دانش    این تهی   . معارف اسالمی را به حاشیه راند     

داد که اساساً، سنتهاي تعلیمی و مشربهاي فکري در جهان اسالم، تحت تأثیر دیگـر ابعـاد        سپس فقهی، در حالی روي می     

. و تحجر شده بود   زاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در آن، دچار ایستایی و رخوت و قشریگري و جمود                   انحطاط

  ).1362، 1مجله حوزه، ش (

هـاي    هاي دینی در روزگار معاصر ما، براي مواجهه بـا ایـن وضـعیتِ نـامطلوب کوشـش                   طلب حوزه   علماي اصالح 

 شمـسی  40اهللا مرتضی مطهري بود که از آغاز دهـۀ   هاي برجسته در این راستا، آیت       یکی از نمونه  . مختلفی را آغاز کردند   

اهللا طالقـانی، بـه نقـد     طلب مانند عالمه طباطبایی و نیز پا به پاي عالمان نوگرایی مانند آیت       علماي اصالح به همراه دیگر    

 در کتاب مرجعیت و روحانیت از وي چاپ شـده بـود،   1341اي که به سال     در مقاله . نظام حوزه و روحانیت، همت گماشت     

هاي مختلفـی در آن جریـان داشـت، درآمـده و      ود که رشته این پرسش را به میان آورد که چرا حوزه از جامعیت پیشین خ            

کاري بر حریت و شجاعت فکري و علمی غلبه یافته اسـت؟   فقط به فقه اختصاص یافته و در این عرصه نیز، روح محافظه   

مالی و  العلل این وضع را در نظام         وي عله . هاي تحصیلی مطابق با احتیاجات روز و سازگار با تحوالت آن نیست             چرا برنامه 

به نظر ایشان روحانیت شیعه به علت اخذ وجوه شرعی از تودة مردم و اتکا بـه          . طرز ارتزاق روحانیان مورد بررسی قرار داد      

قدرت مستقلی از حکومت به هم رسانیده است ولی چون معموالً اعتقادات مـذهبی              ) در مقایسه با علماي اهل تسنن     (آنها  

شد و روحانیـت و   راه بوده است به نوعی ترس از نوآوري و امتناع از تغییر منجر می     خبري هم   توده با جهل و انحطاط و بی      

مطهري، مشکالت اساسی در سازمان (شد  زدگی می نظام آموزش حوزوي نیز به دلیل اتکا به این فرهنگ توده، دچار عوام          

  ).1341روحانیت، 

ش کشور به صورت عامل تهدیـدزایی در        این وضعیت نظام آموزش حوزوي از جهات مختلفی براي آموزش و پرور           

روحانیانی که پرورش یافتگان ایـن نظـام   . و جامعۀ مذهبی ایران به شدت تحت تأثیر این نظام بودفرهنگ . آمده است   می

شدند و در افکار و گرایشها و عادات ذهنی و نگرشهاي خود تحت تـأثیر وضـعیت  غالـب در نظـام                         آموزشی محسوب می  
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گیري فرهنگ عمومی و عقاید توده نقش مؤثري داشتند و با ابزارهایی مثل وعظ و خطابـه و منبـر،                   لمزبور بودند، در شک   

هـا و زیارتگاههـا و مجـامع و مناسـبتهاي مختلـف، در الگوهـاي ذهنـی و                     مجالس مذهبی در مساجد و تکایـا و حـسینه         

هـاي حـوزه قـرار       ها تحت تـأثیر آمـوزه       انوادهکردند و بدین ترتیب آحاد تودة مسلمان و نیز خ           هاي توده نفوذ می     واره  عادت

آموزان، هم اولیاي خانه و هم اولیاي مدرسه، در حـوزة تـأثیرات نظـام                 گرفتند و از این طرق مختلف بود که هم دانش           می

  .شدند آموزش حوزوي که گفته شد دچار ضعف ساختار و رکود و نارسایی و ایستایی شده بود، واقع می

گیـري،    نظـام تـصمیم   گیري حکومت دینـی و قـرار گـرفتن            ، با شکل  1357ب اسالمی بهمن    بویژه در بعد از انقال    

، سـطح و  )و حوزة قـم بـه طـور خـاص    (سیاستگذاري و مدیریت عالیۀ جامعه در دستان رهبران و یارانِ حوزه به طور عام     

جملـه فرهنـگ و آمـوزش و        مقیاس و ابعاد تأثیر نظام آموزش حوزوي بر کل کیـان جامعـۀ ایرانـی و تحـوالت آن، و از                      

العاده افزایش و شدت یافت به طوري که عالوه بر تأثیر غیرمستقیم افکار و الگوهاي نظام آموزشی حوزه در                     پرورش، فوق 

آموزش و پرورش از طرق سیاسی و حاکمیتی، تأثیرات مستقیم آن نیز بیش از اندازه دامن گستر شـد، چـرا کـه اهـداف و           

هاي درسی، متون  هاي نظام مزبور متأثر بود، برنامه هاي کالن و خرد آن از چارچوب       برنامه سیاستهاي آموزش و پرورش و    

گرفتند، مدرسـه بـه مناسـبتهاي     و کتابها، گزینش معلمان و مربیان، و الگوهاي مدیریتی و ارتباطی در این راستا شکل می   

آن شد که گفتمان غالب حـوزه، بـه بـاز تولیـد و       سیاسیِ–مختلف، مملو از نمادها و معانی مذهبی به روایت ایدئولوژیک      

هاي نظام آموزش حوزوي نه تنها بر تعلیمات مذهبیِ آمـوزش و   ها و نارسایی    پرداخت و در نتیجه همه ضعف       اشاعۀ آن می  

پـذیري   انداختـه اسـت و فراینـد جامعـه     مـی  هـا، سـازماندهی و مـدیریت آن سـایه        پرورش بلکه بر همۀ سیاستها، برنامـه      

بتوان گفت هیچگاه سرنوشت آموزش و پرورش جدید ایران به اندازة امروز، با شاید . داد آموزان را تحت تأثیر قرار می دانش

نظام حوزوي و به عوامل و فعل و انفعاالت آن گره نخورده بود و در نتیجه هم، مسائل نظام آمـوزش حـوزوي و بـیش از            

 آن، تهدیدي جدي براي آموزش و پرورش شده است، بـر ابعـاد    ایدئولوژیک شدن یا حکومتی شدن مفرطِ      –همه سیاسی   

گرایی در آن  گرایی و تحول گرایی، عرف وري در آن سایه انداخته و عنصر عقالنیت، واقع        اي و تخصصی و قابلیت مح       حرفه

  .را تضعیف کرده است

  





  

آموزشکمیته / ن نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبا

بحث گروهی متمرکز دربارة فرصتها و تهدیدهاي آموزش        . 6

  علمی و آموزش عالیو پرورش با نظر به محیط 

 نفر از 3مجموعۀ نتایج مطالعۀ حاضر که به تفصیل در قالب جداول قبلی ارائه شد، ضمن هماهنگی قبلی در اختیار          

کارشناسان و خبرگان آموزشی قابل دسترس قرار گرفت و از آنها دعوت شد تا پـس از مـرور و بررسـی نتـایج مطالعـه، و             

 نظـر خـود را در خـصوص فرصـتها و            (FGD)نیمروزي بحث گروهی متمرکز     جداول یاد شده با شرکت در یک نشست         

تهدیدهاي آموزش و پرورش که به نحوي از انحاء متأثر از محیط علمی و آموزش عالی است بیان، و در صـورت امکـان،                    

 شـبه دلفـی   نتایج حاصل از این بحث گروهی که با روش توفان ذهنـی و . هاي متناظر با آن را نیز پیشنهاد بکند     مشی  خط

  .آمده است» 49 «جدولهاي نهایی مطالعۀ حاضر در قالب  اجرا شد به عنوان یافته
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نتیجۀ بحث گروهی متمرکز به روش توفان ذهنی و شبه دلفی درباره فرصتها و تهدیدهاي محیط » 49« شماره جدول

  نظام علمی و آموزش عالی براي آموزش و پرورش

هاي پیشنهادي توصیه
ارزیابی 

تأثیر

وزن 

تأثیر
چگونگی تأثیر

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر در 

نظام آموزش و 

پرورش

مأخذ ارجاعی 

در گزارش 

)بند/تصویر(

  عامل محیطی

در محیط علمی و 

آموزش عالی

  ردیف

تهدید 5

عدم تناسب عرضۀ آموزش 

عالی با تقاضاهاي متنوع و 

در (پویا و در حال تحول 

سطوح نیروي انسانی 

متخصص و دانش 

تخصصی براي تأمین 

نیازهاي مدیریتی، آموزشی، 

...)ریزي، مشاوره و  برنامه

  مدیریت

  ریزي برنامه

  معلمان

  مشاوران

  آموزان دانش

نولوژيتک

1/37
پیشینۀ و آثار نظام 

ریزي متمرکز برنامه
1

  4  تهدید

عدم پاسخگویی به 

تقاضاهاي صنعت آموزش و 

  پرورش
  3 2/37 و

ها و  عدم تنوع دوره

  ها رشته
2  

نیازسنجی مداوم نیروي انسانی . 1

  متخصصی و نیز دانش تخصصی

افزایش اختیارات مناطق . 2

 آموزش و پرورش و مدارس براي

تعامل با دانشگاهها و مؤسسات 

  آموزش عالی

افزایش کم و کیف همکاري و . 3

همکنشی میان مدارس و آموزش و 

پرورش با دانشگاهها بویژه در 

  ...گروههاي آموزشی، تربیتی و 

هاي درسی  بازنگري در برنامه. 4

مراکز آموزش عالی تحت پوشش 

  آپ

هاي  رشته ها و میان ایجاد رشته. 5

 نیازهاي متحول و جدید بر حسب

متنوع صنعت آپ

  5  فرصت

امکان بازنگري در 

هاي مرتبط با آموزش  برنامه

  و پرورش

امکان تعامل آموزش و 

پرورش و مدارس با 

  دانشگاهها

 8 -4/37

هاي اخیر در  واگذاري

بخشی از اختیارات 

ریزي به  برنامه

  دانشگاهها

3  

  4  تهدید

ها و تولیدات علمی  خروجی

توانند مسائل مدیریتی  نمی

ریزي و  آموزشی، برنامه

اي آب را به صورت  مشاوره

  مطلوبی حل کنند

 1/38

پایین بودن نرخ 

تناسب آموزش عالی 

اضاهاي واقعی با تق

  جهان کار

4  

  5  تهدید

ضعف در کیفیت دانش و 

التحصیالن آع  مهارت فارغ

  .یابند که در آپ اشتغال می
 1/38

پایین بودن میزان 

اثربخشی فعالیتها و 

تولیدات علمی 

دانشگاهها نسبت به 

  نیازهاي جامعه

5  

ارتباط با دانشگاهها جهت جذب . 6

  کارآموزي دانشجویان در آپ

ایجاد دفاتر ارتباط با دانشگاه در . 7

  مدارس

جلب مشارکت اعضاي هیأت . 8

علمی دانشگاهها در کمک علمی و 

تخصصی به مدارس از طریق 

  ولیاء مربیانانجمنهاي ا

تالش براي ایجاد مراکز مزیت . 9

و برتري و قطبهاي علمی از طریق 

  همکاري با دانشگاهها

  3  تهدید

فقدان فعالیتهاي مرتبط با 

  آپ در قطبهاي علمی

 قطب علمی فقدان هیچ

  مرتبط با آپ

  مدیریت

  ریزي برنامه

  مشاوران

  تکنولوژي

  آموزان دانش

معلمان

4 -2/37

ماندگی و  تأخر و پس

ضعف در قطبهاي 

  علمی

6  

  2  فرصت

ساز  از خیرین مدرسه% 35

را نیروهاي متخصص 

  دهند کشور تشکیل می

  منابع

  ابتکارات

  مشارکت

3/39

سهم نیروهاي 

متخصص کشور در 

فعالیتهاي خیرین 

  ساز مدرسه

7  

تعامل سازمان نوسازي، توسعه . 10

و تجهیز مدارس با دانشگاهها و 

نهادهاي غیردولتی اعضاي هیأت 

علمی در جهت جلب مشارکت آنها 

هاي علمی در  سهم انجمن  3  صتفر  ساز رین مدرسهدر فعالیتهاي خی 1/39- 2  مدیریت روندهاي رو به رشد در  8  
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هاي پیشنهادي توصیه
ارزیابی 

تأثیر

وزن 

تأثیر
چگونگی تأثیر

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر در 

نظام آموزش و 

پرورش

مأخذ ارجاعی 

در گزارش 

)بند/تصویر(

  عامل محیطی

در محیط علمی و 

آموزش عالی

  ردیف

تعامل آپ و مدارس با . 11

انجمنهاي علمی تخصصی بویژه 

ها و  در گروهها و رشته

  هاي مرتبط رشته بین

تأمین نیازهاي تخصصی و 

ارتباطی آپ براي توسعه 

ها و رفع  دروس و رشته

  نیازها

انجمنهاي علمی   ریزي برنامه

  تخصصی

تحلیل سیاستها و ارزیابی . 12

عملکرد مراجع سیاستگذاري 

مرتبط با آپ و انتشار عمومی 

  آن

  تهدید

5  

تغییرات پی در پی ایجاد 

شده در نظام آموزش و 

در (پرورش 

  ....)دانشگاهی و  پیش

هاي محیط  نارسایی

حقوقی مربوط به 

هاي معلمان و  تشکل

  آموزان دانش

  مدیریت

  ریزي برنامه

  آموزان دانش

  معلمان

 مکرر1/9

ضعفهاي ساختاري 

در مراجع حکومتیِ 

سیاستگذاري «

» آموزش عالی

 و مرتبط با آموزش

  پرورش

9  

  تهدید

5  

پایین بودن نرخ انتقال 

از آموزش متوسطه به 

مابعد متوسطه و تأثیر 

ن در ابهامات و آ

آموزان  هاي دانش نگرانی

ها و  و خانواده

  آمدهاي بعدي پی

آموزان،  دانش

خانوارها، تعلیم و 

تربیت، آزمایشگاه، 

فرهنگ مدرسه، 

  هاي درسی برنامه

1/43

محدودیتهاي 

دسترسی به 

  آموزش عالی

10  

توسعه ظرفیتها در مراکز . 13

  آموزش عالی تحت پوشش
اي  تقویت ساختارهاي مشاوره. 14

  در مدارس

هاي  تقویت فعالیت. 15

آزمایشگاهی و کاردستی در 

  مدارس

توسعه انجمنهاي اولیا و . 16

مربیان در جهت همکاري 

مدارس و خانوارها با هدف 

هاي فکري و معنوي و  کمک

و حل مسأله به مهارت زندگی 

و افزایش (آموزان  دانش

  )هاي کانونی آنان شایستگی

ایجاد کمیته پیگیري و . 17

اقدام براي تعامل و مشارکت 

 قانون 151مؤثر در تحقق ماده 

برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 

   برنامه چهارم53

  تهدید

4  
هاي فنی  افت برنامه

  اي حرفه

آموزان،  دانش

  ها برنامه
4 -2/43

ق ماندن ماده معو

 قانون برنامه 151

سوم که به صورت 

 برنامه 53ماده 

چهارم تنفید شده 

  است

11  

  فرصت

5  

مطلوبیتهاي سرمایۀ 

فرهنگی و تأثیر آن در 

ها و رفتارهاي  انگیزه

  آموزان صیلی دانشتح

  آموزان دانش

فرایندهاي 

یادگیري ـ 

  یاددهی

45
انداز دسترسی  چشم

  به آموزش عالی
12  

ایجاد واحدها و . 18

سازکارهاي پیوند مدرسه و 

  دانشگاه در مدارس

دعوت مدارس از . 19

آموختگان  دانشجویان و دانش

براي جلسات گفتگو و 

کارگاههاي انتخاب رشته 

  دانشگاهی در مدارس

 نهادهاي مشاوره در تقویت. 20

هاي  مدارس در ارتباط با گزینه

  ادامۀ تحصیل

طراحی و اجراي طرح . 21

  تهدید

5  

عدم دسترسی 

آموزان به  دانش

اطالعات دقیق و کاملِ 

مورد نیاز براي تأمین و 

  اندوختن سرمایۀ

  فرهنگی

آموزان،  دانش

خانوارها، رفتار 

  تحصیلی

45

عدم دسترسی 

ن به آموزا دانش

اطالعات دقیق و 

هاي  کامل و ضعف

رسانی و  اطالع

نظام راهنمایی و 

مشاوره در ورودي 

  آموزش عالی

13  
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هاي پیشنهادي توصیه
ارزیابی 

تأثیر

وزن 

تأثیر
چگونگی تأثیر

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر در 

نظام آموزش و 

پرورش

مأخذ ارجاعی 

در گزارش 

)بند/تصویر(

  عامل محیطی

در محیط علمی و 

آموزش عالی

  ردیف

  تهدید

4  
تعارض میان عادت 

  ها با میدانها واژه

آموزان  دانش

خانوارها 

فرایندهاي 

 –یادگیري 

  یاددهی

45

محدودیتهاي 

دسترسی به 

  آموزش عالی

14  

هاي  پیگیري فعالیتها و کوشش

علمی و تحلیلی اخیر درباره 

اصالح ساختار کنکور با 

هاي علمی و  همکاري انجمن

  تخصصی

  تهدید

4  

اضطرابهاي 

ن در ارتباط آموزا دانش

با ورود به دانشگاه و 

ابهامات ورود به آموزش 

  عالی و ادامه تحصیلی

آموزان  دانش

  خانوارها

  تعلیم و تربیت

45
ساختار معیوب و 

  نامطلوب کنکور
15  

  تهدید  

5  

افت شدید کیفیت 

آموزان  تحصیالتِ دانش

  و فرهنگ مدرسه

آموزان،  دانش

خانوارها معلمان، 

مدیریت، تعلیم و 

  تربیت

45
بازار سیاه 

  کالسهاي کنکور
16  

  فرصت  

4  

زمینه براي اهمیت 

یافتن تحصیالت 

متوسطه و 

دانشگاهی بویژه در  پیش

ابعاد آزمایشگاهی، 

پرورش قدرتِ تفکر، 

حل مسأله، مهارتهاي 

  ...کاربردي، خالقیت و 

  45

احتمال بازنگري در 

کنکور و تغییر در 

سیاستهاي پذیرش 

و گزینش دانشجو 

ار تحت فش

مطالعات تحلیلی و 

گفتمانهاي انتقادي 

  موجود

17  

ایجاد پایگاه اطالعات . 22

قابل دسترس براي 

آموزان درباره وضعیت  دانش

هاي تحصیلی و کیفیت  رشته

  دانشگاهها و میزان اعتبار آنها

  تهدید

4  

هاي  افزایش هزینه

تحصیل دانشگاهی در 

بخش غیردولتی و 

تالش داوطلبان کنکور 

به بخش براي ورود 

دولتی بدون توجه به 

  عالیق و آتیۀ خود

آموزان و  دانش

  خانوارها

تعلیم و تربیت

47

روندهاي معیوب 

سازي در  خصوصی

آموزش عالی به 

جاي افزایش 

گذاري و  سرمایه

مشارکت مؤثر و 

هاي  کیفی بخش

غیردولتی در توسعه 

آموزش عالی و 

  دانشگاهها

18  

  فرصت

3  

اعتبار شدن  بی

هاي سنتی تعلیم و  روش

هاي  ت و برنامهتربی

  ناکارآمد سنتی

  ها برنامه

فرایندهاي 

یادگیري و 

  یاددهی

9

کاالیی شدن 

آموزش عالی و 

  جهانی شدن آن

19  

بررسی و بازنگري در . 23

 درسی و روشهاي هاي برنامه

آموزشی با توجه به تحوالت 

مفهومی و ساختاري در علم و 

  فناوري

تشکیل کارگاههاي . 24

تحوالت ”بررسی و تحلیل 

مفهومی و ساختاري علم و 

“ فناوري و روندهاي جهانی آن

در مدارس با همکاري 

  تهدید

احتمال کژتابی تحوالت   4

محیطی به صورت رواج 

معیارهاي مصرفی در 

کسب علم و 

گرایی و غلبه  مدرك

گرایی در شکل  عمل

  آموزان انشد

  معلمان

9 کاالیی شدن و 

تجاري شدن 

  آموزش عالی

20  
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هاي پیشنهادي توصیه
ارزیابی 

تأثیر

وزن 

تأثیر
چگونگی تأثیر

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر در 

نظام آموزش و 

پرورش

مأخذ ارجاعی 

در گزارش 

)بند/تصویر(

  عامل محیطی

در محیط علمی و 

آموزش عالی

  ردیف

نامطلوب آن بر فلسفۀ 

  آموزش و پرورش

  فرصت

5  

فشار الزامات 

تقاضاگرایی در 

ریزي آموزشی و  برنامه

درسی آپ و مدیریت 

  آن

  ریزي برنامه

  مدیریت

  تعلیم و تربیت

9

شرکتی شدن و 

رقابتی شدن 

  آموزش عالی

21  

هاي علمی و تخصصی  انجمن

  و دانشگاهیان

طرح بررسی چگونگی . 25

اي  سازوکاره توسعۀ

تقاضاگرایی در آپ و افزایش 

اثربخشی تعلیم و تربیت 

  مدارس در محیط رقابتی جدید

هاي درسی و  توسعه برنامه. 26

سازي  آموزشی در جهت آماده

آموزان براي کارآفرینی و  دانش

هاي کانونی و  سایر شایستگی

  موفقیت در یک محیط رقابتی

  فرصت

3  

اعتبار شدن  بی

هاي آموزشیِ  شیوه

 الگوهاي ناکارآمد و

  تربیتی سنتی

  آموزان دانش

  ها برنامه

  تعلیم و تربیت

9

اهمیت یافتن 

اثربخشی و نتیجه 

  گیري

22  

  تهدید

4  

شکاف میان محیطهاي 

ان آموز مجازي که دانش

در بیرون ازمدرسه با آن 

سروکار دارند با الگوهاي 

سنتی ارتباطی و آموزشی 

در آموزش و پرورش 

هاي  منجر به تعارض(

  )هنجاري

  9   23  مجازي شدن

  فرصت

4  

اثربخشی ارتباط و 

تعامل مدارس با 

دانشگاهها در جهت رفع 

نیازهاي علمی و 

تخصصی مدارس براي 

  ها توسعه برنامه

 -مدیریت  

مانمعل
11

روندهاي اخیر 

تمرکززدایی در 

  نظام آموزش عالی

24  

  فرصت

5  

امکان ادامۀ تحصیل و 

ارتقاي سطح علمی 

  نیروي انسانی

  معلمان

  مدیران
11

روند رو به رشد 

آموزش عالی نیمه 

  حضوري در کشور

25  

  فرصت

5  

امکان افزایش دسترسی 

التحصیالن آپ به  فارغ

  آع

11  آموزان دانش

بخش قبول واقعیت 

غیردولتی گرایش 

به سیاستهاي 

حمایت از آن در 

  آموزش عالی

26  

  فرصت

3  

فرصت براي آپ جهت 

تأمین نیازهاي دانش 

هاي  تخصصی در عرصه

  مدیریت

  مدیریت

مشاوران، 

  ریزان برنامه

11

احساس نیاز به 

ها  توسعه بین رشته

بویژه در علوم 

  انسانی

27  

ها و  تجدید نظر در روش. 27

ساختار امتحانات آپ براي 

اصالح وضعیت نامطلوب 

  حافظه محوري

حمایت از تقویت . 28

زیرساختهاي مدارس در پهناي 

باند و سرعت اینترنت و توسعۀ 

  اي اي و شبکه ات یارانهتجهیز

تلقی مهارتهاي فناوري . 29

سواد «اطالعات به عنوان 

هاي  و ایجاد ماده» عمومی

هاي  درسی براي آن در برنامه

  مدارس

تمرکززدایی در نظام . 30

آموزش و پرورش و افزایش 

اختیارات مدارس براي توسعه 

ابتکارات و ایجاد محیط رقابتی 

  براي مسابقۀ کیفیت

 تسهیالت براي ایجاد. 31

نیروي انسانی آپ به منظور 

ارتقاي سطح تحصیلی خود با 

استفاده از آموزش عالی نیمه 

  حضوري

تعریف نشانگرهاي قابل . 32

گیري تعامل با دانشگاه و  اندازه

 تخصصی ان  استفاده از دانش

هاي ارزیابی  در شاخص

  عملکرد مدارس
  فرصت

  11  ریزي مشاوره و برنامه  3

یت یافتن علم اهم

 2سبک 

گرایی و  زمینه

مسأله محوري علم 

28  
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هاي پیشنهادي توصیه
ارزیابی 

تأثیر

وزن 

تأثیر
چگونگی تأثیر

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر در 

نظام آموزش و 

پرورش

مأخذ ارجاعی 

در گزارش 

)بند/تصویر(

  عامل محیطی

در محیط علمی و 

آموزش عالی

  ردیف

اعتباري  بی(

  )دانشگاه برج عاجی

  تهدید

5  

ناهماهنگی، ناهمگرایی 

قدان برهم افزایی در و ف

نظام ملی آموزش در 

  کشور

  سیاستها

  ها برنامه

مدیریت

14 و 11

جدا بودن آموزش و 

پرورش از آموزش 

فقدان (عالی 

یکپارچگی در 

مدیریت کالن 

  نظام آموزش کشور

29  

ارائه طرح قابل اجرا براي . 33

ایجاد ساختارهاي مؤثر در زیر 

مجموعۀ شوراي عالی علوم، 

تحقیقات و فناوري مثالً به 

علوم و «صورت شوراي 

که در آن مسائل آپ » آموزش

 و آع در یک کلیت سیستمی

مورد بررسی و سیاستگذاري 

  .شود می

طرح بررسی، تحلیل و . 34

ارزیابی عملکرد و شوراهایی 

مانند شوراي عالی فرهنگ و 

مصوبه (آموزش عالی 

و )  شوراي انقالب17/2/59

شوراي عالی انقالب فرهنگی، 

در زمینۀ ایجاد هماهنگی و 

  همگرایی در میان آپ و آع

  فرصت

5  
امکان نزدیک شدن به 

11 و   14  یکپارچگی نظام آموزش

روندهاي اخیر در 

جهت انسجام 

ه نظام بخشیدن ب

  علمی کشور

30  

جذب نیروي کار . 35

متخصص و ارتقاي سطح 

  تحصیلی هرم انسانی آپ

  فرصت

2  
 نیروي  فراوانی عرضۀ

  کار متخصص در کشور

  مدیریت 

نیروي انسانی
11  

رشد کمی تعداد 

آموختگان و  دانش

نرخ باالي بیکاري 

  آنها

31  

سیاستهاي حمایت از خود . 36

 با  ارزیابی و ارزیابی درونی–

هدف اطمینان از کیفیت در 

اي   حرفه–هاي فنی  آموزشکده

  و مراکز تربیت معلم و دبیر

بسترسازي براي ایجاد . 37

نهاد اطمینان از کیفیت به 

صورت یک نهاد واسط 

غیردولتی به منظور به راه 

افتادن جریان ارزیابی بیرونی 

نفعان  توسط همگنان و ذي

دربارة مراکز آموزش عالی 

  تحت پوشش

  فرصت

5  

بسترهاي به وجود آمده 

براي توجه به کیفیت در 

آموزش عالی تحت 

پوشش دستگاه آموزش 

  و پرورش

  منابع انسانی

  معلمان

  مدیریت

  16 و 11

رشد گفتمان 

ارزیابی درونی در 

اطمینان از کیفیت 

  آموزش عالی

32  
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  منابع فارسی

ریزي،  مؤسسه پژوهش و برنامه. وهشهاي آماري و انفورماتیک، گروه پژ1383-84آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی  .1

.1383مهر 

.عباس گیلوردي و علی رادباوه، نشر کتابدار. اینترنت و جامعه) 1380(اسلوین جیمز .2

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه. ظهور صنایع دانش) 1382(انتظاري، یعقوب .3

ها و رفتارهاي بازیگران نظام  ها، نقش راهنما و تجزیه و تحلیل هدفها، وظیفه    مفاهیم و اصول    ) 1379(ایمانی و همکاران    .4

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه. دبیرخانۀ تغییر ساختار. علوم، تحقیقات و فناوري

.مریم وتر، کویر. تحول فرهنگی در جامعۀ پیشر فت صنعتی) 1382(اینگلهارت دونالد .5

مدیریت استراتژیک، فرایند اسـتراتژي، محمـد صـائبی،         ) 1376(جیمز  .  مینتزبرگ و رابرت ام    براین کویین، جیمز؛ هنري   .6

  .مرکز آموزش مدیریت دولتی

.نقش و نگار. مرتضی مردیها) دالیل علمی و انتخاب عقالنی(نظریۀ کنش ) 1381(بوردیو پیر .7

. اپن و طـرح جدیـد آزمـون سراسـري    مطالعه تطبیقی پذیرش دانشجو در کشورهاي چین و ژ  ) 1381(پورکاظمی، حسین   .8

.خانۀ ریاضیات اصفهان

.مؤسسه فرهنگی آینده پویان. مسعود اوحدي. ایدئولوژي و فرهنگ مدرن) 1378(تامپسون، جان، ب .9

طرح پژوهشی بررسی راههاي افزایش دستیابی به آمـوزش عـالی، جلـد دوم، وزارت               ) 1382(جاودانی، حمید و همکاران     .10

.ري تهرانعلوم، تحقیقات و فناو

.دفتر نشر فرهنگ اسالمی. دانش مسلمین) 1357(یمی، محمدرضا حک.11

هاي مربوط به شوراي عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوري اولـین                هاي فعالیت   گزارش) 1383(خبرنامۀ تحقیقات و فناوري     .12

.، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور30ش . جلسۀ برگزاري آن

.نیاد دانشنامه بزرگ فارسیب) 1383(المعارف آموزش عالی  دایره.13

.گزارش عملکرد قطبهاي علمی کشور) 1383(دبیرخانۀ شوراي قطبهاي علمی .14

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه. جوانان و ارزشهاي تحصیلی و شغلی) 1384(ذکایی، محمدسعید .15

دانـشگاه امـام    . حمیدرضـا آراسـته   . لیتغییر راهبردي در دانشگاهها و مراکز آمـوزش عـا         ) 1382(راولی، دانیل و دیگران     .16

.حسین

مجموعه مقاالت . پیشنهادهایی جهت حل معضالت کنکور آزمونهاي ورودي دانشگاهها      ) 1381(رجایی، علی و همکاران     .17

.خانۀ ریاضیات اصفهان. سمینار بررسی روشها و مسائل آزمونهاي ورودي دانشگاهها
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. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.دانشگاه، دین و سیاست) 1380(زاده، احمد  رجب.18

.امیرکبیر. کارنامۀ اسالم) 1362(ین کوب، عبدالحسین زر.19

.ساز هشتمین جشنوارة خیرین مدرسه. ساز یادنامۀ خیرین مدرسه) 1385(سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور .20

مؤسسه : تهران. و عبدالرحیم نوه ابراهیم   ترجمۀ ویدا میري    . نوآوري در مدیریت دانشگاهی   ) 1379. (بیکاس. سانیال، سی .21

.ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامه

.تهران. آموزي دبیرخانه مجلس دانش. بررسی بحران کنکور) 1383-8دومین نشست دوره (آموزي  سند مجلس دانش.22

ریـزي    نامـه بررسی ساختار و کـارکرد انجمنهـاي علمـی دانـشجویی، دفتـر بر             ) 1383(پور، محمود و محمد فاضلی        شارع.23

.اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت عتف

.مرکز نشر دانشگاهی. اسالمتاریخ فلسفه در ) 1376 (– سرویراستار –یف، میان محمد شر.24

.14-15 شماره 4نامۀ پژوهش سال . تحلیل ثانویه ارزشهاي اجتماعی و اولویت ارزشی) 1378(عظیمی هاشمی، مژگان .25

. گزارشی دربـاره سیاسـت تولیـد  علمـو فنـاوري در بریتانیـاي امـروز          : ناوري و فرهنگ  علم، ف ) 1382(اهللا    فاضلی، نعمت .26

.گزارش منتشر نشده

نگاهی به روندهاي جهانی در آموزش عالی و وضـعیت آمـوزش            : جهانی شدن و آموزش عالی    ) 1383(اهللا    فاضلی، نعمت .27

ریـزي آمـوزش      مؤسسه پژوهش و برنامـه    : انتهر. در مجموعه مقاالت همایش آموزش عالی و توسعۀ پایدار        . عالی ایران 

.عالی

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه. بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران)  الف1379(فراستخواه، مقصود .28

مؤسسه پـژوهش و    . بررسی تحوالت نهادها و تأثیر آن بر تقاضاي اجتماعی آموزش عالی          )  ب 1379(فراستخواه، مقصود   .29

.آموزش عالیریزي  برنامه

. ریزي آموزش عالی بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه)  الف1382(فراستخواه، مقصود .30

توسعه یافتـه در دو سـده       (اي میان شش الگوي دانشگاهی و نظام آموزش عالی            مقایسه)  الف 1382(فراستخواه، مقصود   .31

.گزارش منتشر نشده. زي آموزش عالیری مؤسسه پژوهش و برنامه: تهران). 20 و 19

فصلنامه ستاد پیـشبرد  . یادگیري براي عبور از بحران، علم و آینده     : دانشگاه در موج سوم   )  الف 1383(فراستخواه، مقصود   .32

.9ش. 1400ایران . علوم

ف، وظایف و تدوین تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بر اساس قانون جدید اهدا)  ب1383(فراستخواه، مقصود   .33

.گزارش منتشر شده. ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه: تهران. 18/5/83تشکیالت مصوب 

.پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صنعت ـ بازار دانش، پژوهشکدة فرهنگ)  ج1383(فراستخواه، مقصود .34

مجموعه مقـاالت اولـین همـایش قطبهـاي     در . قطبهاي علمی، فلسفه، الگوها و کارکردها )  د 1383(فراستخواه، مقصود   .35

.دانشگاه تهران. علمی

معاونت طـرح و  . طراحی ساختار سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 1384(اهللا فاضلی  فراستخواه، مقصود و نعمت   .36

.توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

ریزي اجتماعی و  دفتر برنامه.  در رشتۀ علوم اجتماعیبررسی موردي. علمی تعامالت ارتباطات در جامعۀ) 1383(قانعی راد .37

.مطالعات فرهنگی

... احد علیقلیان، افشین خاکباز و ) اقتصاد، جامعه و فرهنگ(اي  ظهور جامعۀ شبکه. عصر اطالعات) 1380(کاستلز مانوئل .38

.طرح نو
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یط علمی و آموزش عـالی بـا تأکیـد بـر فرصـتها و               تحلیل مح 

  1تهدیدهاي آن براي آموزش و پرورش ایران

  : چکیده

در مواجهه با تحوالت و چالشهاي محیطی، تنهـا از طریـق فهـم مجـددي از منطـق                   ) آ و پ  (سیستم آموزش و پرورش     

ـامالن تغییـر        سازي، ایجاب می    تژيشناختی استرا جوهرة  . شود  میموقعیت خود است که قادر به بازتعریف راهبردهایش          کند که ع

ایـن  در . بپردازنـد ) ع آ ع(در آموزش و پرورش، به تحلیل محیطهاي پیرامونی و مجاور و از جمله محیط علمی و آمـوزش عـالی                

ي محـیط    و تهدیدزا  ساز فرصتمطالعه با استفاده از روش فراتحلیل مطالعات، اسناد و گزارشها، و با بحث گروهی متمرکز، عوامل                 

ـا وجـود در برداشـتن فرصـتها، در       . مورد بررسی قرار گرفته است) آ و پ(براي سیستم ) ع آ ع  ( ـانی محـیط ع آ ع، ب تحوالت جه

صورتی که سیستم آوپ استعداد و هوشمندي و کنش معطوف به سازگاري فعال با آن را به هم نرساند، کارکرد تهدیدزایی بـراي                       

نۀ مزمن تصدي گري دولتی، تمرکزگرایی و ایدئولوژي زدگی در ساختار و نظام تصمیم گیـري                از سوي دیگر پیشی   . آن خواهد بود  

ـار آورده اسـت           فقـدان تقاضـاگرایی و   . آموزش عالی به عالوه جداافتادگی سازمانی آموزش و پرورش با آن، تهدیدهاي جدي به ب

. آن با نیازهاي متحـول سیـستم آوپ، لطمـه زده اسـت    تنوع در دوره ها و برنامه هاي آموزش عالی، به کیفیت و تناسب الزم در     

در ) آوپ(سیـستم   . اي متوسطه اسـت     اي در کشور، تهدید بزرگی بر سر رشد آموزش فنی و حرفه             عدم توسعۀ آموزش عالی حرفه    

  .، به امري حاشیه اي یا مغفول بدل شده است)ع آع(محیط 

هـاي   آن هستند که از رهگذر ادامۀ تحصیل در دوره       دانش آموزان به میانجی گري سرمایه هاي اجتماعی در صدد           

. مابعد متوسطه و عالی، سرمایه فرهنگی بیشتري اندوخته و آن را به سرمایه اقتصادي و مطلوبیتهاي دیگر تبـدیل بکننـد                    

امـا مـسأله دار     .  جهان مدرسـه اسـت     –محیط ع آ ع، از این جهت فرصتی براي معناداري زندگی دانش آموزي و زیست                

و سیاستهاي نامطلوب کنکور، وضعیت تهدیدآمیزي به       ) هم به آموزش عالی و هم اطالعات شفاف در آن         (دسترسی  بودن  

وجود آورده است و از یک طرف میان عادت واره هاي دانش آموزان و میدان عمل براي آنها، تعارض ایجاد کرده و منـشأ       

  .یت مدرسه انجامیده استاضطراب شده است و از طرف دیگر نابازار کنکور، به افتِ کیف

سیستم آموزش و پرورش، محیط علمی و آموزش علمـی، تحـوالت، سـازگاري فعـال، تنـوع و                    :واژگان کلیدي 

  .تناسب آموزش عالی، دانش آموزان و سرمایه فرهنگی، کنکور، کیفیت مدرسه

                                                          

  مطالعات محیطی براي طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، کمیتۀ) 1384-85(برگرفته از گزارش طرح پژوهشی . 1





  

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  مقدمه و بیان مسأله

لی و چـه در سـطح بـین المللـی و جهـانی            تحوالت پرشتاب و دامنگستر مفهومی و ساختاري که چه در مقیاس م           

ابعاد این تغییرات محیطی، به اندازه اي     . صورت می گیرد، نظام آموزش و پرورش را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است             

کند، سیستم آموزش و پرورش کشور در وسایل نیل به اهداف، تجدیدنظر بکند بلکه حتـی بـه            است که نه تنها ایجاب می     

آید، تغییرات راهبـردي  یکی از ضرورتهایی که در این بحبوحه به میان می. د اهداف و مقاصد نیز بپردازدتعریف مجدد خو

آمـوزش وپـرورش و تحلیـل محیطهـاي آن     » منطق موقعیتِ«در آموزش و پرورش است و این کار بدون فهم عمیقی از             

  .امکانپذیر نیست

آکنـده از   «این سیستم   . کند   عمل می  2یطی آشوبناك  و در مح   1نظام آموزش و پرورش به صورت سیستمی پیچیده       

به طوري که طوفان تغییرات محیط و دگرگونیهاي سیـستمهاي مجـاور و پیرامـون، آن را بـا چالـشهاي                      . است» 3محیط

 خود در شبکه محیطـی بـه شناسـایی          5سیستم با فهم منطق موقعیت    . دهد   قرار می  4آمیز و میرنده    بنیانی و وضعیت مسأله   

 به تعریف مجدد 7آید و از طریق آنتروپی منفی  با تغییرات آن نایل می6رصتها و تهدیدهاي آن و سازگاري فعال      راهبردي ف 

  ).2000لوي، (پردازد  انداز و مأموریت و راهبردهاي خود می اهداف و بازمهندسی فرایندها و توسعه چشم

حوالت محیط علمی و آمـوزش عـالی و         هدف نظري از مطالعۀ حاضر فراهم آوردن شناختی تحلیلی تر نسبت به ت            

هدف کـاربردي از مطالعـه در   . فرصتها یا تهدیدهایی است که از این رهگذر براي آموزش و پرورش کشور ایجاد می شود             

همین راستا، آن است که از شناخت یاد شده، بتوان در تعریف مجدد و تولید راهبردهاي آموزش و پرورش براي عبـور بـه                

  .به عمل آوردآینده، بهره گیري 

                                                          

1. Coplex system 

2. Chaos 

3. Environment- Full 

4.Entropic 

5. Situational Logic 

6. Creative Adaptation 

7. Negentropy 
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  پیشینۀ مباحث و چارچوب نظري

در واقـع موضـوع   . داند می» 1وضعیت«ریزي راهبردي را  هاي برنامه ترین کلیدواژه   یکی از اصلی  ) 1376(مینتزبرگ  

.  شـده اسـت  2آمیـز  کند وضـعیتِ او مـسأله   احساس می) در اینجا؛ آموزش و پرورش(شود که یک سیستم  از اینجا آغاز می 

بـدین ترتیـب، تفکـر راهبـردي        . شـود   اي احـساس مـی      میان وضعیتِ موجـود و وضـعیت مطلـوب، فاصـله          اینجاست که   

شـود و طبیعـی اسـت کـه در همـین راسـتا                به یک لحاظ با توجه به وضعیت و پرسش از وضعیت آغاز مـی             ) استراتژیک(

به عبارت دیگر . کند عیت پیدا میشود، موضو  که وضعیت ما در آن قرار دارد و اساساً با آن تعریف می    4 و محیطی  3موقعیت

درنگ ما را بـه پرسـش از موقعیـت و پرسـش از محـیط سـوق            شناختی آن، بی    پرسش از وضعیت و تأمل از وجوه مسأله       

در مطالعۀ حاضر تمرکز، صرفاً بر محیط . کنند  با این تأکید که مرزهاي موقعیت و محیط ما را مسائل ما تعیین می      دهد،  می

  .زش عالی استنظام علمی و آمو

 آن را در یک محیط بفهمیم و     5در این راستاست که براي تبیین وجوه مسأله شناختی وضعیت، باید منطق موقعیت            

 6بـر جـوهرة شـناختیِ     ) 1376(مینتزبـرگ   . براي این کار باید ویژگیهاي محیط و تغییرات آن و بازیگران آن را بـشناسیم              

امکان کنـشگري و عاملیـتِ مطلـوب از سیـستم سـلب             » شناخت«دون این   کند و معتقد است ب      سازي تأکید می    استراتژي

جدید بیندیشند  » 8بازي«باید به یک    )  سیستم 7یا به تعبیر دقیقتر، عامالن تغییر     (شود، به عبارت دیگر عامالن سیستم         می

. تـدارك ببیننـد  براي بـازي خـود   » 11دیدگاه«و براساس یک » 10الگو«اي را در قالب یک        9و یا در حقیقت، طرح و نقشه      

رود  این کنش شناختی ـ استراتژیک، از الگوي خطی فراتر می . کند  بیان می(5Ps)پی  مینتزبرگ این مفاهیم را در مدل پنج

  . و با عناصري از تشخیص جدید، نوآوري و کارآفرینی همراه است

                                                          

1 . Position

2. Problematic 

3. Situation 

4. Environment 

5. Situational Logic 

6. Cognitive 

7. Change Agents 

8. Play 

9. Plan 

10. Pattern 

11. Perspective 
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رنامه و ضـرورت فهـم موقعیـت و     بر رویکرد ادراکی به ب60ریزي استراتژیک از دهۀ   پردازان برنامه   نخستین نظریه 

ایگـور  . انـد   هاي مسیر در محیط تعاملی پیچیده، متحول و چه بسا آشوبناك تأکید کرده              تحلیل شرایط براي انتخاب گزینه    

 را نوشته است، ساخت اسـتراتژي را فراینـدي ادراکـی دانـسته و بـه                 2 کتاب استراتژي شرکت   1965 که در سال     1آنسوف

مفهوم کلیـدي نظریـه آنـسوف،    . هاي موجود در وضعیت موجود تأکید کرده است    حل مسأله  کوشش براي فهم موقعیت و    

 است که منظور از آن بررسی فاصلۀ میانِ وضعیتِ موجود بـا وضـعیت مطلـوبی اسـت کـه                     3»آزمون مغایرت یا ناجوري   «

ـ     . کند  تغییراتِ محیط اقتضا می    راي رفـع ایـن مغـایرت و    راهبرد از نظر آنسوف چیزي جز انتخاب بهترین مـسیر ممکـن ب

  )1382یمنی، . (ناجوري، و دستیابی به وضعیتی سازگار با تغییرات محیط نیست

 محـیطِ مـورد   4نفعـان  هاي تفکر راهبـردي، بـر شـناخت ذي         در بررسی عناصر و مؤلفه    ) 1374(» کافمن و هرمن  «

ـ       در کتاب برنامه   1979 در سال    5استینر. بررسی تأکید کرده است    و تحلیـل   (ه بررسـی شـرایط بیرونـی        ریزي راهبـردي، ب

 به  SWOTتحلیل  . تأکید کرده است  ) و تحلیل نقاط ضعف و قوتِ آن      (و بررسی شرایط درونی     ) فرصتها و تهدیدهاي آن   

ارزشـیابی بکنـد و بـه    .... هاي راهبردي را بر اساس هزینه ـ فایده، هزینه ـ اثربخشی و    دهد که گزینه ریز اجازه می برنامه

  )1382 یمنی،(ت به انتخاب بزند صورت پویا دس

 و همکـاران او     7ریزي راهبردي توسعه داده اسـت کـه راولـی           اي براي برنامه    مدلی ده مرحله  » 6دولنس و نوریس  «

در این مدل نیز بـر ارزشـیابی محـیط بیرونـی و تحلیـل فرصـتها و                  . اند  در دانشگاه کلورادوي شمالی به کار برده      ) 1383(

  . شود پذیر نمی ست که بدونِ آن، ساخت استراتژي امکانتهدیدهاي آن تأکید شده ا

. کند که در شناخت محیط نباید به مطالعۀ تغییرات سابق و نهایتاً جاريِ آن اکتفا کـرد                  تأکید می ) 1997 (8وندل بل 

هاي ممکـن در محـیط کوشـش کـرد و بـدون آن،                بلکه باید با مفروض تلقی کردن تغییرات آتیِ محیط به شناخت آینده           

هـاي پیچیـده و        خود در چگـونگی سـازگاري خـالق بـا محـیط            9توانند طرحی براي آینده     امالن تغییر یک سیستم نمی    ع

  . آشوبناك داشته باشند

در اینجا نظـام    (هاي ممکنِ محیط تعاملی       به بررسی شناخت آینده   ) 2003(بنیاد اروپایی بهبود شرایط زندگی و کار        

الگویی که این بنیاد به دست داده، مبتنی بر پرسش، .  پرداخته است10ت نااطمینانی از دیدگاه مدیری  ) علمی و آموزش عالی   

تنهـا از  . »12چه اتفاقی براي سیستم خواهد افتاد، اگر محیط آن چنین و چنان بـشود   «به عبارت دیگر    . است» 11چه، اگر «

                                                          

1. Igor Ansoff 

2. Corporate Strategy (New York, Mc Graw Hill) 

3. Discrepancy Test 

4. Stake holders 

5. G. A Steiner 

6. Dolence and Norris 

7. Rowley 

8. W. Bell 

9. Future Design 

10. Uncertainity Management 

11. What, if? 

12. What will happen, if…? 
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، نیمـرخ دیگـري را بـه        3ویلـسون . 2 یا حداقل، کاهش دهـد     1ها را رفع کند     تواند نااطمینانی   میاین رهگذر است که سیستم      

توان بـه صـورت طـولی،          براي نشان دادن تغییرات محیط به دست داده است که از طریق آن می              4ها  عنوان نیمرخ ارزش  

  ) 1382یمنی، (هاي کلیدي محیط را مورد مقایسه قرار داد  ویژگی

  .نشان داده شده است» 1« براساس این پیشینۀ نظریات، چارچوب نظري مطالعۀ حاضر به صورت نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب نظري تحقیق» 1«نمودار 

پرسش اصلی مطالعه این است که محیط علم و آموزش عالی، چه از حیث تحوالت مقیاس جهانی خود و چـه بـه                 

گیري و ساختار سازمانی و عملکرد آن در کـشور، چـه کارکردهـاي ممکـنِ فرصـت سـاز یـا               لحاظ ساختار و نظام تصمیم    

  .تواند براي سیستم آوپ داشته باشددزایی میتهدی

  :روش تحقیق

، به  6بدین ترتیب که نخست با روش فراتحلیل      .  استفاده شده است   5در این بررسی از رویکرد روش شناختی تلفیقی       

بررسی مطالعات، اسناد و گزارش هاي موجود مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شده است که مطالعات مربوط به تحوالت                  

هانی علم و آموزش عالی، اسناد و گزارشها و آمار و اطالعات مربوط به آموزش عالی و برنامه ها و عملکرد آن را در بـر                   ج

ها و مباحث و مسائل، بـه عنـوان مبنـایی بـراي روش تحقیـق گـروه        سپس نتیجۀ این مطالعات در قالب یافته. گیردمی

ها و جـداول و نمودارهـا، در اختیـار     العۀ حاضر به صورت خالصه یافته   بدین ترتیب که نتایج مط    .  قرار گرفته است   7کانونی

ها در یک نشست هم  سه نفر از افراد خبره در موضوع تحقیق قرار گرفته است و از آنها دعوت شده تا پس از مرور گزارش 

                                                          

1. resolve 

2. reduce 

3. I. H. Wilson 

4. Values Profile 

5. Multiplemethod approach 

6. Meta-analysis 

7. Focus group research

سیستم آموزش و 
  پرورش

محیط مجاور 

 آموزش علمی و

  عالی

  تحوالت جهانی

  ساختار و نظام تصمیم گیري

  ساختار سازمانی

برنامه و عملکرد

تهدیدها

فرصتها
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 1»روهـیِ متمرکـز  بحث گ«در این نشست پس از ارائۀ حضوري خالصۀ یافته ها و مباحث،             . اندیشی نیمروزه شرکت کنند   

در ایـن روش بـا      .  عمل کرده است   2»گرداننده«هاي خود، به عنوان       صورت گرفته و مجري تحقیق، در آن براساس یافته        

که در  ) 2001فرن،  (تمرکز بر یک موضوع سعی می شود که پرسشهاي مشخصی مورد بررسی و نتیجه گیري واقع بشود                  

یط علمی و نظام آموزش عالی براي آموزش و پرورش جامعۀ کنونی ایران مطالعۀ حاضر، فرصتها و تهدیدهاي ناشی از مح   

  .بوده است

                                                          

1. Focus group research 

2. Moderator
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  ها یافته

   تحوالت جهانی علم و آموزش عالی)الف

محیط علمی و از جمله آموزش عالی مدتهاست که در سطح جهانی، موضوع تحوالت عمیق مفهومی و سـاختاري                  

موج سوم  علم که از اواخر قرن        . را به میان آورد   » علم بزرگ «ظریه  با طرح رشدِ نماییِ علم، ن     ) 1992(پرایس  . شده است 

جهش بزرگ رایانه اي و انقالب نرم افزاري . بیستم آغاز شده، با ساختار شبکه اي دانش و میان رشته ها همراه بوده است        

 تعامالت میان ذهنی در ارتباطات و. موجب شده که علم با شتاب فزاینده و با مضربهاي زمانی کوچکتري تحول پیدا بکند            

، آن گونـه    2علم سـبک    . علم در مقیاس جهانی گسترش یافته است و بازتولید و مبادلۀ علمی، فرایندي جهانی شده است               

در همین راستا . توضیح داده است با مسأله گرایی، زمینه گرایی و پاسخگویی اجتماعی قرین شده است         ) 1997(که گیبونز   

با تأکید به حـساسیت  ) 1999(بویژه آن که استیگلیتز   ). 2003راسمن،  (ایی مواجه گشته است     آموزش عالی نیز با چالش ه     

گذشته از ایـن دانـش      .  محلی را توسعه داده است     –دانش به شرایط و زمینه هاي مختلفِ اجتماعی، مفهوم دانشِ جهانی            

ي مانند اقتصاد دانش و مدیریت دانش به   ا  شود و مفاهیم تازه     دیگر نه یک کاالي لوکس بلکه کاالي سرمایه اي تلقی می          

یابـد   شود و ارزش مبادله اي آن هر چـه بیـشتر موضـوعیت مـی            و روز به روز کاالیی تر می      ). 2002سربان،  (آید    میان می 

ظهور دانشِ کارآفرین را منجـر بـه انقـالب    ) 2001(اتزویتز . تجاري می شود ) 2000(و به تعبیر بلومستیک     ) 2001گیبز،  (

شده کـه متفـاوت بـا مفهـوم         “ بنگاه یا شرکت  ”شگاهی می داند که سبب سوق یافتن دانشگاهها به چیزي شبیه            مهم دان 

از سوي دیگر کسانی مانند التور و ولگـار         . سنتی دانشگاه به عنوان یک نهاد غیرانتفاعیِ علمی، فرهنگی و اجتماعی است           

آموزش عالی نیز به صـورت      ) 1383منصوري،  (اند    ، پرداخته و شی، به میان آمدن الگوهاي شبه اقتصادي در کار و بار علم            

بورتـون  ). ب1383فراسـتخواه،  (درآمده و مشمول عرضه و تقاضاي بـازاري و قواعـد رقـابتی شـده اسـت      » صنعت«یک  

  )2001بچرو تراولر، (کالرك، از برهمکنشیِ پیچیدة سه جانبه میان الیگارشی دانشگاهی، دولت و بازار بحث کرده است 

اوري از دیگر مفاهیمی است که تحوالت اخیر محیط علمی با آن توضیح داده می شود و به عنـوان حلقـۀ مفقـوده                       فن

در همین راستا نوآوري    ) 1383مهدوي،  (دهد    اي تلقی می شود که علم را به صنعت، به محصول و به ارزش افزوده پیوند می                

بلکـه در یـک شـبکۀ       ) از دانشگاه به بنگـاه    (دید نه به صورت خطی،      به معناي تولید ایده، دانش، فرایند، ساختار و محصول ج         

از یک سو الگوي نخبه گرایانه و سنتی آموزش عالی، جاي خود را بـه آمـوزش عـالی                   ). 2004کاشانی،  (دهد    تعاملی روي می  

ن المللی شـدن    کرد و از سوي دیگر جهانی شدن به بی          دهد و بحث مشتري مداري و پاسخگویی آن را برجسته می            فراگیر می 

اسـکات،  (آموزش عالی و سیالیت فرامرزي آن انجامیده است و به شرایط رقابتی آموزش عـالی، ابعـادي گـسترده داده اسـت         



  )گزارش خالصه (...بررسی فرصتها و تهدیدهاي آموزش و پرورش کشور
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تحوالت فناوري اطالعات و ارتباطات بـه گـسترش آمـوزش عـالی از راه دور و مجـازي شـدن آن انجامیـده اسـت                          ) 1995

ز بین رفتن ارتباطات چهره به چهره و یکپـارچگی قبلـی در اجتمـاع علمـی و     شبکۀ الکترونیکی سبب ا  ) ب1383فراستخواه،  (

  ).1383قانعی راد، (دانشگاهی شده است و آن را در معرض پراکندگی و جابجایی و غیرمحلی بودن قرار داده است 

الت تـرین ابعـاد تحـو    دهنـده برخـی از مهـم      مجموعه این تحوالت به صورت عناوینی که در پی می آید، انعکاس           

سـاختار شـبکه اي دانـش و       : جهانی علم و آموزش عالی؛ در این مطالعه، موضوع بحث گروهی متمرکز قرار گرفته اسـت               

 –گرایی، زمینـه گرایـی، پاسـخگویی اجتمـاعی، دانـش جهـانی                میان رشته ها، توسعۀ ارتباطات و تعامالت علمی، مسأله        

دانش، ظهور کارکردهاي شبه بنگاهی و شبه شـرکتی دانـشگاه،       اي آن، اقتصاد      محلی، کاالیی شدن دانش و ارزش مبادله      

صنعت آموزش عالی و قواعد عرضه و تقاضاي بازاري در آن، ضرورتهاي تعامل دانشگاه با جامعـه، دولـت و جهـان کـار،                        

اهمیت فناوري و نوآوري، آموزش عالی فراگیر، جهانی شدن و بین المللی شـدن آمـوزش عـالی، تقاضـاگرایی و مـشتري            

  . داري آموزش عالی، گسترش آموزش عالی از راه دور، مجازي شدن اجتماع علمی و آموزش عالیم

   ساختار و نظام تصمیم گیري)ب

، آموزش عالی کشور براساس الگوي انقالب فرهنگی، مشمول نظام متمرکز          57در دهۀ اول بعد از انقالب اسالمی        

بـه جـاي رویکـرد حرفـه اي، تخصـصی و کارشناسـی،       (ولتـی  و تصمیم سازي ایدئولوژیک سیاسی در چارچوب سیستم د   

 کـارکردي  –شد و در نتیجه به اختالالتِ مزمن ساختی    ) مشارکت دانشگاهها و دانشگاهیان، و الگوهاي تعاملی و عقالنی        

ۀ، هر چند در دهه دوم، براي مواجهه با مشکالت و بحرانهاي ناشی از سیاسـتهاي دهـ                )  الف 1379فراستخواه،  . (دچار آمد 

سازي دولتی آغاز شد که نمونه آن به میـان آمـدن  مجـدد هیأتهـاي      اول، روندي از تجدید نظر در بخش هایی از تصمیم  

امنا، برخی سیاستهاي تمرکززدایی و تفویض اختیار و مطرح شدنِ مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عـالی بـود و هـر                   

 نفوذ گفتمان استقالل دانشگاهی از یک سو و تقاضـاگرایی آمـوزش   چند این روند در دورة برنامه سوم و چهارم توسعه، به     

 و 1379فراسـتخواه،  (عالی و تنوع نظامها و برنامه هاي آن از سوي دیگـر در اسـناد رسـمی دولـت منتهـی شـده اسـت                     

 ولی هنوز بخش قابل توجهی از آثار مربوط به وضعیت مزمن تصدي گري دولتی و تمرکز نظام آموزش عـالی                   ) الف1383

زدگی آن، در برنامه ها و عملکردش به قوت خود باقی اسـت کـه در قـسمتهاي بعـدي بـه آن اشـاره                           کشور و ایدئولوژي  

  .آورد شود و وضعیت تهدیدآمیزي را به عنوان محیط مجاوري براي سیستم آوپ به وجود می می

   ساختار سازمانی)ج

). 1383(درج در دائـره المعـارف آمـوزش عـالی            کشور جهان که براساس اطالعات من      46در نمونه اي تصادفی از      

اي بـراي آمـوزش و پـرورش و آمـوزش        هاي جداگانه   از کشورها وزارتخانه  % 26مورد بررسی این مطالعه قرار گرفت، تنها        

. پـردازد   گذاري و حمایت می     مشی  یک تشکیالت واحد براي همۀ سطوح آموزشی، به خط        %) 74(عالی دارند و در بقیۀ آنها       

 وزارت علـوم و     1346امـا از سـال      .  سال از آغاز آموزش جدید در کشور، همین حالت وجود داشـت            120ن نیز طی    در ایرا 

این جداافتادگی سازمانی مزید بر ضعفهاي دیوانـساالري دولتـی و ناکارآمـدي          . آموزش عالی از آموزش و پرورش جدا شد       

ساخته و چالـشهایی بـراي        یت مسأله آمیزي روبر می    هاي آموزشی کشور را با وضع       آن، زمینه هاي همگرایی در خط مشی      
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  .آورده است نظام آموزش و پرورش کشور پدید می

   برنامه ها و عملکرد)د

سایۀ سالهاي طوالنی نظام متمرکز برنامه ریزي آموزش عالی و برنامـه ریـزي درسـی و نیـز فقـدان یـا نارسـایی         

 و آموزش عالی سبب شده است که آموزش و پرورش به عنوان    تقاضاگرایی در آن به عالوه جداافتادگی آموزش و پرورش        

یکی از بزرگترین متقاضیان آموزش عالی براي بسیاري از نیازهاي نیروي انـسانیِ متخـصص خـود، از عرضـۀ کـافی در                        

مستقیماً بـه آمـوزش و پـرورش تعلـق          % 7/5از مجموع رشته هاي آموزش عالی در کشور،         . آموزش عالی برخوردار نشود   

بـه برنامـه   % 1/1 به برنامه هاي آموزش عمـومی و  3/0 و بر مبناي تقسیم بندي یونسکو، در پذیرش دانشجو فقط         داشت

که نشان دهندة فقدان تنوع متناسب با نیازهاي آموزشـی و  ) 1384آمار آموزش عالی، (هاي علوم تربیتی اختصاص داشت   

  .ها و برنامه هاي آموزش عالی است تربیتی، در دوره

هـاي خـود را بـر اسـاس           هـا و دوره     موزش عالی کشور بر اثر دورماندن از تقاضاگرایی، نتوانسته است برنامه          نظام آ 

تعامل با جهان کار تعریف و برگزار بکند و در نتیجه محیط مجاور مناسبی براي تإمین نیروي انسانی متخصص مورد نیـاز         

اگر نیاز را به عنوان فاصله میان وضعیت . تم نبوده استبراي آموزش و پرورش برحسب مسائل اولویتهاي درونی این سیس 

مطلوب و موجود تعریف بکنیم، نگاهی به وضعیت موجود نیروي انسانی وزارت آموزش و پرورش آن هم در جهانی که بر                     

س براسا. دهندة سطح نیازهاي انسانی آموزش و پرورش کشور است        سازمانهاي یادگیرنده و هوشمند تأکید می شود، نشان       

اطالعات فراهم آمده از آخرین سرشماري کشور در زمان انجام این مطالعه از میان کارکنان تابع قانون استخدام کـشوريِ                

و دارنـدگان   % 1اند و میـزان کارشناسـان ارشـد در آن کمتـر از                دیپلم یا زیر دیپلم بوده    % 5/44آموزش و پرورش، بالغ بر      

آمیز، آمـوزش و پـرورش       براي عبور از این وضعیت مسأله     ) 1378امۀ آماري،   سالن(بوده است   % 1/0مدرك دکتري کمتر از     

نیازمند نیروهاي انسانیِ واجد دانش و مهارتهاي الزم فنی، کارشناسی و تخصصی است کـه بـدون نظـام آمـوزش عـالی                       

  .شود تقاضاگرا و تعامل کننده با بازار کار و سایر دستگاهها، امکانپذیر نمی

ران فاقد رشد متوازن و تنوع الزم درونی است و دچار انواع تورم ها و عدم توازن هاست نمونه نظام آموزش عالی ای 

برنامـه هـاي   . 4برنامـه هـاي روزانـه    . 3دوره هاي لیسانس  . 2گروه علوم انسانی،    . 1اي از این را در فراوانی غیرمتعارف        

اعم ( دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشور از% 58از دانشجویان و % 46از پذیرش، % 52. حضوري مشاهده می کنیم  

دانـش  % 64دانـشجویان و    % 66پـذیرش،   %  58به گروه علوم انسانی تعلق دارد همـان طـور کـه             ) از دولتی و غیردولتی   

دانـش آموختگـان بـه      % 94دانـشجویان و    % 92پذیرش،  % 90همچنین  . آموختگان به دوره هاي لیسانس اختصاص دارد      

هـاي حـضوري      دانش آموختگان به برنامـه    % 93دانشجویان و   % 84پذیرش،  % 85سرانجام  . علق دارد برنامه هاي روزانه ت   

بـه  % 1/8، نـسبت دانـشجویان تحـصیالت تکمیلـی از       1384در سال   ) 1384گزارش ملی آموزش عالی،     . (اختصاص دارد 

  ).1385گزارش ملی آموزش عالی، (افت کرده است % 3/6

آموزش عالی حرفـه    (ع الزم بویژه در دوره هاي مابعد متوسطه و زیرکارشناسی           محیط آموزش عالی کشور فاقد تنو     

و نیز دوره هاي پودمانی و کوتاه مدت برحسب سفارش هاي خاص و موردي بوده اسـت و در     )  کاربردي و    –اي و علمی    

ـ . نتیجه از کشش پذیري اندکی نسبت به سرریز بروندادهاي سیستم آموزش و پرورش برخوردار است               ت فقـدان تنـوع     عل
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ورزيِ مبتنی بر دانش و مهارتهاي میانجی، به فلسفۀ آموزش عالی کشور برمـی گـردد کـه در         آموزش عالی در سطوح فن    

 درصد آموزش عالی کـشور  1اي تلقی شده است و در نتیجه تنها حدود            آن، ابعاد عملی و حرفه اي و مهارتی امري حاشیه         

آمـار آمـوزش عـالی ایـران،     . ( کاربردي اختصاص دارد– به آموزشهاي علمی    )در دانشجویان % 06/1در پذیرش و    % 3/1(

بـسیار پـیش از   )  مؤسسه600( کاربردي -این در حالی است که در ژاپن تعداد مراکز آموزش عالی در دورة علمی               ) 1384

از سـوي دیگـر   . است و عمدتاً نیز با سرمایه گذاري خـصوصی اداره مـی شـوند     )  مؤسسه 550(مؤسسات دورة کارشناسی    

 فن ورز کاردان الزم اسـت  5براساس الگوهاي مدرن بین المللی، در فرایند و چرخۀ کار، به ازاي یک نفر فناور کارشناس،        

، در ایران به ازاي یک نفر دانشجوي کارشناسـی، کمتـر از نـصفی دانـشجوي                 1384-85در حالی که بر مبناي آمار سال        

  ).1385ش ملی آموزش عالی، گزار(کاردانی اشتغال به تحصیل دارد 

% 5/15و  %) 5/34: و در شـبانه   (پـذیرش   % 4/19هر چند مؤسسات آموزش عالی تحت پوشـش آمـوزش و پـرورش،              

آمـار  (دانش آموختگان آموزش عالی دولتی را به خود اختصاص می دهـد      % 5/21و سرانجام   %) 3/29و در شبانه    (دانشجویان  

 حرفه اي از کل آموزش عالی حضوري کشور اعم از دولتی و غیردولتی،              – فنی   و سهم آموزشکده هاي   ) 1384آموزش عالی،   

ولـی  ) 1384گـزارش ملـی آمـوزش عـالی،         (در دانش آموختگان است     % 6/8در دانشجویان و    % 7/7پذیرش و   % 5/9بالغ بر   

. مـی شـود   نامطلوب بودن شاخصهاي کیفی در آموزش عالی کشور، وضعیت تهدیدآمیزي براي آموزش و پرورش محـسوب                 

براي نمونه نسبت دانشجو به استاد بر مبناي کل کادر آموزشی تمام وقت در مؤسسات آموزش عالی حضوري تحـت پوشـش      

 نفر بوده است که حتی اگر با همان شاخص در مراکز تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                   7/99آموزش و پرورش،    

  .وضعیت مسأله آمیزي را نشان می دهد)1384آمار آموزش عالی، ( مقایسه بشود 5/41یعنی 

 قطب علمی دانـشگاهی     69 فعالیت آموزشی و پژوهشی که در گزارش         578به لحاظ عملکرد نیز براي نمونه در میان         

آمده است حتی یک مورد مستقیماٌ با آموزش و پرورش و یا مدارس ارتباط ندارد و از خود قطبها نیز هیچکدام به طور خـاص                         

در حالی که جهان شاهد توسعۀ قطبهـاي علمـی          ) 1383دبیرخانه شوراي قطبهاي علمی،     ( و پرورش نیستند     در حوزة آموزش  

  )1383فراستخواه و کیوانی، ( مورد از آنها در یک مطالعه بررسی شده است 355در موضوع آموزش و یادگیري است و تعداد 

اوري، با وجود اینکه حتـی عنـاوین تعـداد       انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن         156همچنین از   

درخور توجهی از آنها؛ آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، روان شناسی، برنامه ریزي درسی، پژوهـشهاي آموزشـی، اولیـا و       

، در ارتباط با برنامه هـاي  82مربیان، مشاوره، و مطالعات خانواده و نظایر آن است، تنها یک مورد فعالیت در عملکرد سال       

  ).82، ص 1382کمیسیون انجمنهاي علمی ایران، (رسی آموزش و پرورش گزارش شده است د

آمـوزان،     فرهنگی آیندة دانـش     گیري سرمایۀ   از سوي دیگر محیط آموزش عالی به لحاظ کارکردي آن در شکل           

انشگاهی، به دلیل هاي د مدارج و مدارك و تصدیق. زا باشد تواند نسبت به آموزش و پرورش، فرصت آفرین یا تهدید می

شود کـه در جامعـۀ    ارزش تضمین شده و قانونی و نهادینه خود، به تعبیر بوردیو سرمایۀ فرهنگی آتیۀ جوانانی تلقی می      

اي بـراي     مدرن، به دلیل طوالنی شدن فرایندهاي گذار جوانی و فقدان تجربۀ اشتغال تمام وقت، تحت فـشار فزاینـده                  

کند  ، به صورت کنشگرانی عمل می1آموزان بر اساس نظریۀ انتخاب عقالنی دانش. اند ادامۀ تحصیالت عالیه قرار گرفته

تـوان عـامالنی در نظـر گرفـت کـه             که در جهت بهینه کردن سود و کاهش ضرر هستند، به عبارت دیگر آنها را مـی                

                                                          

1. Rational Choice theory
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 dتقد باشد که عمـل   را بخواهد و معd، مورد xرفتارشان را توصیف و تحلیل کرده است؛ اگر عامل )  2001(سالیوان  

  ).1384ذکائی، (دهد   را انجام میx ،a است، پس dبهترین وسیله براي دستیابی و رسیدن به 

کـه آن را  (هاي اجتماعی، در صدد این هستند که سرمایۀ فرهنگی خود را    گري سرمایه   آموزان به میانجی    در حقیقت دانش  

از سوي دیگر، اندوختن این سـرمایۀ فرهنگـی،   . ایۀ اقتصادي، تبدیل بکنندبه سرم) خواهند بیندوزند از رهگذر تحصیالت عالیه می 

ـتقالل، حـضور در عرصـۀ عمـومی،               هاي غیر اقتصادي زیادي براي دانش       مطلوبیت آموزان دارند آنها از این طریق بـه تجربـۀ اس

ـا     مـد . یابند گذاري دست می خودشناسی، خودشکوفایی و نیز به پرستیژ و مشروعیت تفسیر و ارزش           ارج تحـصیالت عالیـه نـه تنه

ـادي را بـه     آموزان از ارزش دهد، گذر دانش گرایی، سامان می  سلسله مراتب اجتماعی را بر اساس نظام شایسته        هاي مادي بـه فرام

، رونـد تحـوالت جامعـۀ مـدرن،         )1382(به نظر اینگلهارت    . کند  پردازي کرده است تسهیل می      معنایی که اینگلهارت آن را نظریه     

را به سمت ارزشهاي فرامادي و ارتباطی معطـوف         ) و مبتنی بر نظم   (اي مادي و ابزاري معطوف به امنیت جانی و اقتصادي           ارزشه

. بخشد و تحصیالتِ دانشگاهی در این جابجایی ارزشها، نقش مـؤثري دارد  ارتقا می) و مبتنی بر رهایی   (به آزادي و کیفیت زندگی      

هاي ملـی، نظریـۀ اینگلهـارت در مـورد نقـش تحـصیالت              دست آمده از پیمایش    در ایران نیز طی فراتحلیل اطالعات به      

  )1378عظیمی هاشمی، (دانشگاهی در تقویت ارزشهاي فرامادي و ارتباطی تأیید شده است 

ـا تهدیـدآمیز بـراي        توانـد وضـعیتی فرصـت       بنابراین محیط آموزش عالی با توجه به نقش و کارکرد یاد شده می             آفـرین ی

فرصت از این جهت که اوالً به طور مستقیم منبعی بـراي افـزایش سـرمایۀ      . آموزان داشته باشد     دانش  رش در مؤلفه  آموزش و پرو  

آورد و ثانیاً به صورت با واسطه، از طریق تحصیالت پدر و مادر یا اعضاي خانواده، در کنـشگري                     آموزان فراهم می    فرهنگی دانش 

و تهدیـد از ایـن حیـث کـه وضـعیت سـاختاري ـ عملکـردي         ) 1384ذکائی، (گذارد  داري می آموزان تأثیر معنی و موفقیت دانش

ـاز بـراي تـأمین و                اي است که دانش     آموزش عالی در کشور ما به گونه       ـات دقیـق وکامـل مـورد نی آموزان نه دسترسی به اطالع

ـارض    ). 1382واه، فراستخ( فرهنگی دارند و نه دسترسی کافی و مطلوب به خود این سرمایه       اندوختن این سرمایۀ   ـا تع در نتیجـه ب

هـا کـه بیـشتر جنبـۀ ذهنـی و             واره  به عبارت دیگر عـادت    .  کنشگري خویش درگیر هستند    2 خود با میادینِ   1هاي  واره  میان عادت 

  . ها که مرتبط با جبرهاي ساختاري هستند، محدودند اختیاري دارند معطوف به ورود به آموزش عالی است اما میدان

گذاري انسانی خود در تحصیالت  آموزان با دو مشکل و اضطراب در ارتباط با استراتژي سرمایه           نشاز سوي دیگر دا   

.  باید با غولی به نام کنکور دست و پنجه نرم بکنند دانشگاهی مواجه و دست به گریبان هستند نخست این است که اساساً

دانـشگاهی    آموزان متوسطه و پیش     در میان دانش  میزان این اضطراب را طی یک بررسی در شهر تهران و            ) 1384(ذکایی  

آمـوزان از کنکـور قبـول         دوم اینکه اگر هـم دانـش      .  اندازه گرفته است   3به میزان بیش از     ) 5 تا   1(با طیف مدرج لیکرتی     

کنند بتوانند تحصیالت را تا آن سطحی که دوست دارنـد ادامـه    بشوند، باز با این مشکل درونی درگیر هستند که فکر نمی       

بـین   و نیز به آیندة تحصیلی خودشان خیلی خـوش ) 36/3 و در دختران  31/3: آموزان  میانگین تأکید از سوي دانش    (بدهند  

  )1384ذکایی، ). (60/3 و در دختران 54/3: میانگین(نیستند 

براساس بررسی هاي صورت گرفته، سیاستهاي آموزش عالی در کنکور، بـه افـت کـارایی و اثربخـشی و کیفیـت                      

الت مدرسه بویژه در دروس عملی و آزمایشگاهی و فعالیتهاي اکتـشافی و نیـز زنـدگی دانـش آمـوزي در مدرسـه                        تحصی

                                                          

1. Habitus 

2. Fields 
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  ).1382، فراستخواه، 1381نصر و همکاران، (انجامیده است 
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  گیري بحث و نتیجه

. دآور  اي در جهـت رشـد و توسـعه فـراهم مـی              ، فرصتهاي تازه  )آوپ(براي سیستم   ) ع آ ع  (تحوالت جهانی محیط    

دهد که سیستم آوپ از آن براي تأمین نیازهاي تخصصی و خاص خـود         ها، اجازه می    ساختار شبکه اي دانش و میان رشته      

گرایـی و    به دلیل مـسأله  2بدون تردید علم سبک     . ها و فعالیتها بهره بگیرد      ها و برنامه    چه در نیروي انسانی و چه در طرح       

توانـد بـه درد معـضالت پیچیـده      ی و اهمیت یافتن فناوري و نوآوري، بیشتر می گرایی و روح پاسخگوی     گرایی، تعامل   زمینه

 محلی، –تأکیدهاي جدید بر دانش جهانی .  یادگیري و مشاوره بخورد–در سطوح مدیریت، برنامه ریزي، یاددهی  » آوپ«

 بـه مـسائل خـاص، در        کند که آموزش عالی و تحقیقات، با اثربخشی بیشتر و به صورتی معطوف              این فرصت را ایجاد می    

هـم پاسـخگوي نیازهـاي سـتادي و     . آموزش عالی تقاضاگرا و مشتري مدار بهتر می تواند. اختیار سیستم آوپ قرار بگیرد    

فراگیر شدن آموزش عالی، از اضطرابهاي دانش آموزان        . مدیریتی و هم انتظارات معلمان و مشاوران و دانش آموزان بشود          

هـاي   جهانی شدن و بین المللی شدن آموزش عالی، با ایجاد گزینـه      . کاهد   مسیر تحصیلی می   و اولیاي خانه به لحاظ ادامۀ     

تواند از آن به عنوان فرصـتی    دهد و سیستم آوپ می      بیشتر شرایط رقابتی را براي ارتقاي کیفیت آموزش عالی افزایش می          

  . ستفاده بکندریزان و مدیران ا در جهت انتظارات دانش آموزان، معلمان، مشاوران، برنامه

عمدتاَ، از نوع تغییرات گسسته و ناپیوسته هـستند و جامعـۀ      » ع آع «اما در عین حال، چون تحوالت جهانی محیط         

ایران نیز با مشکل شکاف و فاصلۀ قابل توجهی نسبت به سطح و مقیاس این تغییـرات در جهـان روبروسـت، در نتیجـه                         

زگاري فعال با این تغییرات و یادگیري براي مواجهۀ رضایت بخش با            چنانچه سیستم آوپ، استعداد و کنش معطوف به سا        

هاي آموزش ناکارآمـد و الگوهـاي تربیتـی           شیوه. چالشهاي آن را به هم نرساند، کارکرد تهدیدزایی براي او خواهند داشت           

ن علمـی در جهـان   چگونه می تواند با تحوالت مدرن و پسا مدر) آوپ(سنتی و فرایندهاي مدیریتی پیشامدرن در سیستم     

دانش آموزانی که در بیرون از مؤسسه، با محیطهاي مجازي و فناوري اطالعـات و ارتباطـات سـروکار                   . تالئم داشته باشد  

در مواجهه با الگوهاي سنتی ارتباطی و آموزشی در مدرسه و ضعف روشها و الگوها و تجهیزات در آن، دچار تعارض               . دارند

  .رود و معنا و فلسفۀ وجودي مدرسه در دید آنها زیر سؤال می) ها ها با میدان هتعارض میان عادت وار(شوند  می

اي آن و ظهور کارکردهاي شبه بنگاهی در آمـوزش عـالی، مـستعد آن           همچنین کاالیی شدن دانش، ارزش مبادله     

ي و ارتقاي وجـودي     است که با نوعی کژتابی، فلسفۀ آموزش و پرورش را در جستجوي حقیقت و تولید معنا و تفکر انتقاد                  

آدمی، به حاشیه و غفلت فرو ببرد و آموزش و پرورش را که نهادي اجتماعی و فرهنگی است تا سطح قواعد مبادلـه اي و                      

  .بازاري تقلیل بدهد

را بـا  ) آوپ(جدا بودن آموزش و پرورش از آموزش عالی و فقـدان یکپـارچگی در نظـام آمـوزش کـشور، سیـستم                
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هـاي دیوانـساالري و       گرایی و فقدان بر هم افزایـی مواجـه سـاخته و ایـن مزیـد بـر ضـعف                   مشکالت ناهماهنگی ، ناهم   

هـاي   گیـري  گـري دولتـی و تـصمیم    هاي ساختاري در نظام متمرکـز تـصدي   همچنین ضعف. ناکارآمدي دولتی بوده است 

رش از یک سـو  اي تخصصی و کارشناسی، سبب شده است که آموزش و پرو         ایدئولوژیک به جاي رویکرد حرفه     –سیاسی  

با تغییرات پی در پی سیاستهاي نسنجیده مثالً در نظام پیش دانشگاهی و کنکور مانند آن مواجه بـشود و از سـوي دیگـر           

  . ها و نظامها، تهی یا کم بهره ساخته است وضعیت یاد شده در آموزش عالی، آن را از تقاضاگرایی و نیز تنوع در برنامه

 از روندهاي اخیر تمرکززدایی و تفویض اختیارات بـه دانـشگاهها و خـودگردانی               هر چند که سیستم آوپ می تواند      

آنها به عنوان فرصتی براي تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی در راستاي رفع نیازهاي تخصصی مدیریتی، برنامه ریـزي،                     

) در آمـوزش عـالی    ...  تنوع و    فقدان تقاضاگرایی و  (آموزشی و مشاوره اي خود بهره بگیرد ولی آثار وضعیت مزمن پیشین             

هـاي متناسـب بـا نیازهـاي علمـی، تخصـصی، مهـارتی و            هـا و دوره     هنوز سایه انداز است و نمونۀ آن سهم اندك برنامه         

 یاددهی، –، چه در زمینۀ مدیریت و برنامه ریزي آموزشی و درسی و چه در امر یادگیري             )آوپ(تقاضاهاي متحول سیستم    

و پاسخگویی به زندگی دانش آموزي و مسائلی است که اولیاي خانه و مدرسه بـا آنهـا دسـت بـه                      ابعاد تربیتی و مشاوره،     

  . گریبان هستند

مثالً علوم انسانی متورم فاقد تناسب الزم با نیازهـاي متحـول   (ها  نظام آموزش عالی با ناموزونی هایی که در گروه  

، محـیط   )مانند سهم اندك برنامه هـاي شـبانه و غیـر حـضوري            (ها    و برنامه ) مانند لیسانس گرایی  (ها    در دوره ) جهان کار 

آموزش عالی حرفه اي در محیط ع آ ع توسعه نیافته اسـت و   . مجاور چندان متناسب با نیازهاي متنوع سیستم آوپ نیست        

 در نتیجه از کشش پذیري آن نسبت به سرریز بروندادهاي سیستم آوپ به شدت کاسته است و زمینۀ مساعدي براي رشد             

نامطلوب بودن شاخص هاي کیفی در آموزش عالی، تهدید دیگري، هـم            . کند  اي متوسطه ایجاد نمی      حرفه –آموزش فنی   

  . شود به طور عام و هم بویژه از حیث مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش سیستم آوپ، محسوب می

اي بـودن اولویتهـاي    ا حاشیهبررسی دو نمونۀ عملکردي یعنی قطبها و انجمنهاي علمی، حکایت از مغفول ماندن ی   

شاخصهاي کیفی آموزش عالی، وضعیت استانداردي را که سیستم آوپ بتوانـد بـه آن               . سیستم آوپ در محیط ع آ ع است       

نمونۀ این را در شاخص نسبت دانشجو به استاد در مؤسسات آموزش عالی تحت پوشـش آوپ                 . پشتگرم بشود، دارا نیست   

  . کنیم مالحظه می

لی که محیط آموزش عالی می تواند به دلیل ایجاد بستري براي اندوختن سرمایۀ فرهنگی، فرصتی                سرانجام در حا  

 جهان مدرسه فراهم بیاورد اما بحث انگیز شدن دسترسی به آموزش عالی –براي معناداري زندگی دانش آموزي و زیست     

سیاسـتهاي  . کنـد   ت را به تهدید تبدیل مـی      هاي مختلف ورود به آن این فرص        شفاف و نیز اطالعات مورد نیاز براي گزینه       

  . نامطلوب کنکور، کیفیت مدرسه را با آسیب و اختالل، دست به گریبان ساخته است

  : عبارتند از) آوپ(برخی از راهبردهاي پیشنهادي برآمده از مطالعۀ حاضر براي سیستم 

 از تعامل آنهـا بـا دانـشگاهها و          راهبرد تفویض اختیار به مناطق و نهادینه ساختن مدرسه محوري؛ با حمایت           . 1

 یـادگیري و مـشاوره و   –مؤسسات آموزش عالی به منظور مهندسی مجـدد فراینـدهاي مـدیریت، یـاددهی               

  .ها بازنگري اساسی در الگوها و برنامه

و همکاري با دانـشگاهها در راسـتاي تـأمین نیازهـاي            “ ها  میان رشته ”راهبرد نیازسنجی تخصصی بویژه در      . 2
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  ...ریزي، آموزش، مشاوره و   مدیریت، برنامهتخصصی آوژ در

  راهبرد توسعۀ دفاتر همکاري با دانشگاه در مدارس. 3

راهبرد همکاري با مراکز دانشگاهی در جهت توسعۀ قطبهـاي علمـی و مراکـز مزیـت در زمینـۀ آمـوزش و                       . 4

  پرورش براي پاسخگویی به نیازهاي تخصصی آن

منهاي اولیا و مربیان با انجمنهاي علمـی و تخصـصی در            راهبرد همکاري مدارس و آموزش و پرورش و انج        . 5

  ...ها و  عملکرد خود در زمینۀ فرایندیاددهی و یادگیري، مشاوره و  راستاي ارتقاي سطح مدیریت، برنامه

ربط در آموزش عالی در جهت مواجهۀ صحیح با سیاستهاي موجود             راهبرد همکنشی فعالتر آوپ با مراجع ذي      . 6

  ة آنکنکور و تغییر سنجید

پـذیر بـراي    راهبرد همکنشی فعالتر آوپ با دانشگاهها و آموزش عالی در جهت ایجاد نظام اطالعات دسترس     . 7

  ترجیحات عقالنی دانش آموزان در ادامۀ آگاهانۀ مسیر تحصیلی خود

 حرفـه اي متوسـطه و       –راهبرد همکاري خالق آوپ  با آموزش عالی در جهت ارتقاي توأمان آموزش فنـی                . 8

 برنامـه   53 قانون برنامه سوم با استناد بـه مـاده           151احیاي ماده معوق مانده     ( افزایی   –ف برهم   عالی با هد  

  )چهارم

راهبرد دانش افزایی مدیران و معلمان و برنامه ریزان نسبت به تحـوالت محـیط علمـی و آمـوزش عـالی از         . 9

   آوپ با این تحوالتطریق بسترسازي حمایت از کارگاههاي تخصصی با هدف سازگاري فعال و هوشمندانه

  راهبرد تقویت زیرساختهاي مدارس از حیث فناوري اطالعات و ارتباطات. 10

راهبرد افزایش سواد اطالعاتی مدیران، معلمان و دانش آموزان. 11

راهبرد همکاري با دانشگاهها در جهت تقویت زیرساختها و فعالیتهاي آزمایشگاهی، کارگـاهی و کاردسـتی و          . 12

در مدارس اي   حرفه–مهارتهاي فنی 

مدت از طریق تعامل با دانشگاهها در راستاي ارتقاي سطح علمی و تخصی مدیران،                هاي کوتاه   برگزاري دوره . 13

ریزان، مشاوران، مربیان و دبیران برنامه

طرح اقدامی با پیگیري وزیر آوپ از طریق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري براي تـشکیل کمیـسیون                   . 14

هاي آموزش عالی و آموزش و پرورش مشی مگرایی میان خطمشترك آموزشی در جهت ه
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  مقدمه

ا نظر از حـوزه شـمول آنهـ    نایافته صرف هاي رسمی، غیررسمی و سازمان بندي اي در دسته    هاي فنی و حرفه     آموزش

اي در    هاي فنی و حرفه     همواره در تعامل با محیط بیرونی خویش هستند، درجه این تعامل بستگی به روش اجراي آموزش               

ها باشد و یا به عبارت بهتر اجراي آن در مدرسه و بـا     اي در انحصار دولت     هاي فنی و حرفه     هر قدر آموزش  . هر کشور دارد  

این تعامل با محیط بیرونی بـراي  . شود تعامل با محیط آنها کم و یا زیاد میهزینه دولت انجام گیرد به همان نسبت درجه   

بنابر این حرکت در فضاي بـدون تعامـل   . شود اي به منزله روحی است که در کالبد آن دمیده می        هاي فنی و حرفه     آموزش

بـسیاري از  . ی و واکنـشی اسـت  ریزي غیرتعامل ها به معنی تمایل به سمت برنامه   با محیط بیرونی براي این نوع از آموزش       

اند از  فرمایی ناگزیر شده دهی به دنیاي کار به شکل دولتی، غیردولتی، خویش         اي براي پاسخ    هاي آموزش فنی و حرفه      نظام

گیري دوري نمایند و درجه تعامل خویش را با محیط افزایش دهند بدیهی است این افـزایش مـستلزم بررسـی                       این جهت 

ها و تهدیدها و برقراري توازن با تغییر شرایط درونی یعنی شـناخت نقـاط قـوت و                  ز دیدگاه فرصت  شرایط محیط بیرونی، ا   

در دنیاي کنونی که سرعت تغییرات و آهنگ آن گاهی چنـان  . شود ضعف سیستم خواهد بود که پیچیدگی را نیز باعث می      

کننـده و باطـل      ، تصوري گمراه  )استاتیک(ابت  سازد، تصور پایداري در شرایط ث       ریزي را غیرممکن می     شتاب دارد که برنامه   

  .است

هر سازمان و نظامی چنانچه تمایل به پایداري دائم داشته باشد بدیهی است که باید به تغییـر بیندیـشد و حرکـت                       

  .آهنگ نماید هم» فقط تغییر پایدار است«خویش را برمبناي 

هاي امروزي به ویـژه در جهـان سـوم و             ز سازمان شاید این وضعیت در نگاه اول بدیهی به نظر برسد اما بسیاري ا            

بحـران  . انـد  هـاي جـدي شـده    حتی کشورهاي در حال توسعه در دو دهه اخیر با تصور استاتیک بودن شرایط دچار چالش               

. شناسـیم  هاي انتهایی قرن بیستم و تحوالت بعد از آن یکی از صدها موردي اسـت کـه مـی                    اقتصادي شرق آسیا در سال    

ریزان   برنامه. باشد  آهنگی با این فضا مستلزم اندیشه غیراستاتیک در حوزه نظر و عمل می              نامیکی است هم  فضاي امروز دی  

هاي آموزشی به منظور استقرار یک نظام کارآمد در همه            با درك شرایط براي اصالح نظام     ) راهبردي(آموزشی استراتژیک   

اند و    ریزي مورد توجه قرار داده      نقطه عزیمت و شروع برنامه    هاي تحصیلی تحلیل محیط بیرونی و درونی را به عنوان             دوره

  .ریزي تعاملی حاصل این اندیشه است برنامه

 1305 سال، از زمـان تأسـیس اولـین هنرسـتان در سـال             85اي در ایران با قدمت حدود         هاي فنی و حرفه     آموزش

برخی از این فراز و فرودها ناشی از تغییـرات  . هجري شمسی در تهران تاکنون با فراز و فرودهاي فراوانی روبرو بوده است   

محیطی شامل فناوري و پیچیدگی در محل کار بوده است و برخی دیگر ناشی از تغییرات سیاسـی و تـصمیمات متـأثر از                        

اي متناسـب   المللی که در هر قرارداد توسعه صنعتی براي تأمین نیروي انسانی نظام آموزش فنی و حرفه        هاي بین   همکاري



بررسی وضعیت موجود عملکرد یادگیري

آموزش کمیته/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

196

ارد کشور شده است همه این حرکات انجام شده نامتناسب نبوده است بلکـه بایـد اذعـان کـرد کـه بـسیاري از ایـن         آن و 

هاي بعدي چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن گردید در این راستا آنچه که باید مـورد                       ها بسترساز حرکت    همکاري

اء است که متأسفانه به آن توجه نـشده اسـت از جملـه آنهـا تعیـین                  ریزي قرار گیرد تعیین مسیر همراه با ارتق         توجه برنامه 

هاي جذب و توسعه کشور بوده اسـت شـاید بهتـرین دلیـل آن                 اي بدون نگاه به ظرفیت      هاي فنی و حرفه     ظرفیت آموزش 

کـم   دسـت . زده در توسعه کمی بوده اسـت  هاي شتاب هاي مذکور به جاي تقاضامحوري و یا حرکت   محوري آموزش   عرضه

  .کند تر می این موضوع را روشن) 1385( و اکنون 1371، 1358هاي  اي در سال هاي فنی و حرفه قایسه سهم آموزشم

 درصـد بـوده   2/21اي از کل آموزش متوسطه با احتـساب نوبـت دوم              هاي فنی و حرفه     ، سهم آموزش  1358در سال   

  .ا کرد درصد کاهش پید16ها این نسبت به  است که با حذف نوبت دوم هنرستان

 در یـک  1371بعد از سـال  .  درصد رسید 3/12 این نسبت کاهش داشت که میانگین کشوري آن به           1371تا سال   

نگاه اول بـه ایـن رونـد نزولـی و           .  درصد رسیده است   37برنامه و یا استبداد عادي این سهم به           دار و شاید بی     مسیر شتاب 

هـاي   هـاي تحـصیلی، کـاهش تـدریجی سـرانه       و تعـدد رشـته  صعودي ممکن است غرورآمیز و قابل دفاع باشد اما تنـوع   

 درصـدي  1000آموزان، نرخ تورم بسیار باال و گرانی بـیش از       اي در مقایسه با تعداد کالن دانش        آموزان فنی و حرفه     دانش

 اسـتان کـشور طـی    25هاسـت، بازدیـدهاي انجـام شـده از      دهنده افول کیفیت این آمـوزش  آالت نشان  تجهیزات، ماشین 

هاي درسـی بـا وضـعیت         هاي درسی و مقایسه استانداردهاي برنامه        به منظور اعتباربخشی کتاب    1385 تا   1383هاي    لسا

هاي درسی در اجرا با تنگنا به لحاظ تجهیزات، فـضاي کالبـدي، نیـروي انـسانی و              موجود حاکی از آن بود که اکثر برنامه       

هاي خدمات، کشاورزي و صنعت متفاوت بود و در بـسیاري              زمینه هاي مختلف و    تسهیالت روبرو بودند این تنگنا در رشته      

  .اي بحرانی قرار داشت ها در نقطه از رشته

اما تردید در این . کند ها را بر محور کیفیت منتفی نمی    بنابر این نگاه به وضعیت موجود ضرورت توسعه این آموزش         

 با مطلوب چه مطلوبی که تصویر آن را داریـم و چـه              هاي مقایسه وضع موجود     شاخص. حرکت را نیز همچنان همراه دارد     

هـا   ناپذیر است که این مطالعه اسنادي به دنبال تدوین آن شاخص مطلوبی که باید آن را ترسیم کنیم یک ضرورت اجتناب       

  .و به عبارت بهتر ارائه تصویري مطلوب و مقایسه آن با وضع موجود و تعیین فاصله است
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ریزي از سـطح   محور و به لحاظ برنامه اي به صورت رسمی در ایران به لحاظ اجرا مدرسه ی و حرفه  نظام آموزش فن  

ریزي مفروض است و هر تـصمیم در        محوري در اجرا و تمرکز در برنامه        این دو عامل مدرسه   . تمرکز باالیی برخوردار است   

  .ق استهاي فو مورد تعیین موقعیت آن براي حرکت مستلزم مفروض دانستن مؤلفه

ویکم و تغییرات روزافزون از دیدگاه فناوري و پیچیـدگی     سؤال کلیدي و اساسی این است که در آستانه قرن بیست          

ایـم و بـراي تبیـین ایـن وضـعیت و       اي چگونه است؟ یا در کجا قرار گرفته هاي فنی و حرفه در محل کار موقعیت آموزش   

  .پذیر است اده نیست، اما امکانتحلیل آن چه باید کرد؟ پاسخ به این سؤال چندان س

گیـري بـه    اي از بعد توسعه کمی و کیفی چگونه بود، آیا ایـن جهـت   گیري نظام آموزش فنی و حرفه  تا امروز جهت  

در روزگاري که جمعیت کشور در فاصـله  . ها و سازگاري با محیط بیرونی درست بوده است    لحاظ مبانی نظري این آموزش    

آیـا نبایـد    ). حتی با همین نرخ رشد موجود     ( امکان افزایش آن تا چهار برابر نیز محتمل است           دو دهه دو برابر شده است و      

اي خود را براي این شرایط آماده کند؟ به هر صورت آیا کارکرد ثانوي افزایش جمعیت بـه دلیـل          هاي فنی و حرفه     آموزش

پاسخ . شود جدي براي نظام مذکور محسوب نمیها در انسان عصر حاضر و بازار کار نه چندان روشن چالشی        تغییر خواسته 

هـا و تقاضـاهاي جدیـدي را مطـرح       اي پیچیده و پژوهش آري است چرا که جمعیت خود به خـود خواسـته                بدون محاسبه 

  .کند که از پیش باید به آن اندیشید می

داننـد بـه عبـارت دیگـر          میریزان توسعه آینده را دنباله گذشته ن        برخالف برنامه ) استراتژیک(ریزان راهبردي     برنامه

هاي تالطم محیط و پیچیدگی روزافزون آن الزاماً دنباله گذشته نیست             آینده تکرار گذشته نیست بلکه آینده به دلیل عامل        

نگـاري بایـد در    بـراي نگاشـت آینـده و یـا آینـده     . الذکر ترسیم نمود و یا آینده را نگاشت و باید آن را متأثر از عوامل فوق  

نگاري فراینـدي اسـت بـا         آینده. ینده ایستاد و به وضع موجود و چگونگی تغییر آن براي وضع مطلوب اندیشید             انداز آ   چشم

اي  سـازي آنهـا بـراي تحقـق آینـده      هاي نظام موجود و متناسب ریزي براي تغییر مؤلفه انداز و برنامه بر چشم رویکرد مبتنی 

ها و تهدیدهاي محیط بیرون از نظام آموزش فنـی و         ررسی فرصت بنابر این در ب   . اکنون قابل دیدن است     مطلوب که از هم   

نگاري اساس حرکت خواهد بود به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان حـوزه علـوم اجتمـاعی و مـدیریت        اي رسمی، آینده    حرفه

ـ   تـوان در خـرده نظـام    ها انحصار در محیط بیرون ندارد بلکه می      استراتژیک شناسایی تهدیدها و فرصت     ی هـم  هـاي درون

  .ها و تهدیدها را شناسایی کرد فرصت

کند این کیفیـت در       اثربخشی و کارایی هر نظام آموزشی وابسته به کیفیت محصوالتی است که آن نظام تولید می               

اي به پایه دیگر و در  گیري و دفاع است؛ سطح اول کیفیت یادگیري در داخل مدرسه و حرکت از پایه      سه سطح قابل اندازه   
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نظـر از   امتحانی تبلور یافته است که مهمترین شاخص آن معدل است که تا حد زیادي قابل دفاع است صرفقامت نمرات  

  .توان به آن اتکا کرد ها که در آن وجود دارد اما همچنان می برخی، عدم تعادل

نمـایی،  دومین سطح از کیفیت یادگیري در محیط نظام آموزشی و در قامت گذر تحصیلی از مقاطع ابتدایی بـه راه                

یابد که نرخ باالي گذر و عملکرد یـادگیري بـه صـورت     راهنمایی به متوسطه و متوسطه به دانشگاه و دنیاي کار تبلور می     

دهنده موفقیت آن است اما سطح سوم که مهمتـرین سـطح از عملکـرد یـادگیري                 نشان) یک دوره تحصیلی  (اي    مجموعه

شود پیامد ناشی از عملکرد یادگیري در تعامل با اجتماع اسـت کـه    میالمللی و ملی تلقی  هاي بین  است و در زمره شاخص    

هـاي ارزیـابی    عملکرد یادگیري نظام آموزشی در سطح سوم یکی از مهمترین شاخص. بیشتر مربوط به کالن جامعه است  

 موفقیـت آن   گیرد و یا بـراي موفقیـت و عـدم           هاي آموزشی است که متأسفانه بسیاري از اوقات مورد غفلت قرار می             نظام

  .کننده وجود ندارد هاي قانع پاسخ

اي از این نگاه بسیار حائز اهمیت است زیرا محصوالت این نظام بیشترین پیامدهاي         هاي آموزش فنی و حرفه      نظام

التحـصیالن،    منفی یا مثبت را نسبت به اجتماع دارند به عبارت دیگر دنیاي کار، رضایت کارفرمایـان، سـطح جـذب فـارغ                     

التحصیالن، در برخـورد بـا شـرایط واقعـی رخ      هاي بیرونی ناشی از تعامل این فارغ ائم و بسیاري دیگر از شاخص   اشتغال د 

  .نماید می

اي ـ اقتصادي هدف اصلی هر نظام آموزشی است که از دوره پـیش از دبـستان شـروع و بـه تناسـب        تربیت حرفه

هاي تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با وجه عمومی و            رهدر دو . یابد  هاي تحصیلی تا پیش از دانشگاه ادامه می         دوره

اي بـه صـورت       هاي فنـی و حرفـه       شود و در آموزش     هاي مورد نیاز در برنامه درسی لحاظ و اجرا می           تراز با سایر دانش     هم

ـ               خاص و با اهدافی ویژه و به صورت رشته         یابـد و     ور مـی  هاي تحصیلی متعدد و متنوع متناسب با نیازهاي دنیـاي کـار تبل

اي ـ اقتصادي و چگونگی تبلور آن در عملکرد یـادگیري در    شاخص آن عملکرد یادگیري است بنابر این ابعاد تربیت حرفه

  .شود چارچوب بررسی و تعیین نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی روشن می

ادگیري، تعیین نقاط قوت    شود عملکرد ی    در این مطالعه که در چارچوب سند ملی آموزش و پرورش ایران انجام می             

  .ها و تهدیدها در قالب پنج نظام مورد توجه قرار گرفته است و ضعف و فرصت

  ریزي راهبردي، نظام مدیریت و برنامه. 1

  نظام تأمین منابع انسانی،. 2

  نظام تأمین منابع مالی و مادي،. 3

  ریزي درسی و فناوري آموزشی، نظام برنامه. 4

  .نظام تحقیق و توسعه. 5

اي از زاویه عملکرد یـادگیري   ریزي راهبردي ابعاد نظام مطلوب آموزش فنی و حرفه در حال حاضر از دیدگاه برنامه     

الذکر تـا چـه انـدازه     گانه فوق هاي پنج روشن نیست و از طرف دیگر براي تحقق وضعیت مطلوب مفروض هر یک از نظام   

د بدیهی است روش بررسی و سنجش عملکرد یادگیري و تعیـین            دادي و فرایندي دارن     هاي درون   توانایی الزم را در بخش    

  .وضعیت مطلوب فرضی قدري با یکدیگر تفاوت خواهد داشت که باید به آن توجه کرد

روانـی ـ حرکتـی     ) هـاي ذهنـی   مهـارت (هـاي شـناختی    آموزان در حیطـه  رسد عملکرد یادگیري دانش به نظر می

هـاي   به عبارت دیگر به دلیل تنوع رشـته . اند در یک گستره قرار گرفته) هاي نگرشی  مهارت(و عاطفی   ) هاي یدي   مهارت(
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تر خواهد شد به  اي و کاردانش موضوع پیچیده     هاي فنی و حرفه     هاي خدمات، کشاورزي، صنعت و شاخه       تحصیلی در زمینه  

وزش متوسطه در مهرمـاه     تا قبل از شروع نظام جدید آم      . هر حال علیرغم این پیچیدگی ناگزیر از بررسی این ابعاد هستیم          

 تحقیـق اسـتانی انجـام شـد کـه           24اي و اشـتغال        هجري شمسی در مورد فارغ التحصیالن آموزش فنی و حرفـه           1371

هاي استقرار نظام جدیـد آمـوزش    در سال. التحصیالن بوده است ها بررسی میزان جذب فارغ ترین سؤال این پژوهش    عمده

زه علیرغم پرداختن به برخی از این ابعاد اما در مورد عملکرد یـادگیري دچـار                هاي انجام شده در این حو       متوسطه پژوهش 

نقص است و از فقر پژوهشی آن هم از نوع معتبر برخوردار است که تا حد زیادي بر این بررسی اسنادي هم سایه افکنـده                 

  .است و وجود دارد





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  روش کار

  ـ مبانی جستجوي نظري1

هـاي بنیـادي و    اي در ایران از فقر پژوهشی به ویـژه در حـوزه پـژوهش     فنی و حرفه  هاي  با توجه به این نکته که آموزش      

ها در حوزه عمل در تنگنا قرار دارد لذا بدیهی است که این تنگنا مـانع از ترسـیم نیمـرخ                      کاربردي به معناي کاربرد نظریه    

ی نزدیک به نقطه هـدف ارائـه داد بـا        توان در مورد آن تحلیل      اي در کشور شده است تا جایی که نمی          آموزش فنی و حرفه   

ها و اسناد موجود نگارنده را بر آن داشت که تمام منـابع مـرتبط            عنایت به این محدودیت و تأکید مطالعه بر مرور پژوهش         

اي را کـه بـه صـورت پـژوهش، مـرور ادبیـات، مقالـه، کتـاب،          هاي فنی و حرفـه  اي ـ اقتصادي و آموزش  با تربیت حرفه

و تجـارب موجـود کارشناسـی    ) نگـاه تـاریخی  (اي سـایر کـشورها    المللی، تجارب آموزش فنی و حرفه  بینهاي نامه  توصیه

  :اند از  عبارت1خویش را مطالعه نقادي ـ تحلیلی کرده و نتایج آن را ارائه دهد برخی از مهمترین منابع و اسناد

  ،4 و 3ـ دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش؛ جلد 

   مجموعه دوم، سوم، پنجم و هشتم،1400ن ـ آموزش و پرورش ایرا

  ،1382 ـ 21اي در قرن  ـ آموزش فنی و حرفه

  ،2002المللی کار ـ  نامه یونسکو سازمان بین ـ توصیه

  1384اي ـ ، هاي آموزش و تربیت حرفه ـ مدیریت نظام

  ،2004اي براي توسعه پایدار ـ  هاي فنی و حرفه دهی آموزش ـ جهت

  ،1373اي در ایران ـ  ي فنی و حرفهها ـ سیر تکوینی آموزش

  1351اي ـ فنی کشور ـ ، ـ طرح اصالحات کیفی در نظام تعلیمات حرفه

  ،1371ـ آموزش تکنیسین ـ 

  ،4 و 3، 2، 1اي؛ جلد  هاي فنی و حرفه ـ چکیده تحقیقات آموزش

  ،2003اي ـ  هاي فنی و حرفه ـ یادگیري خود اتکاء در آموزش

  .در نظام آموزشیریزي استراتژیک  ـ برنامه

هاي واحد را غیرممکن ساخت بنابر این پژوهـشگر         الذکر امکان تحلیل حول مؤلفه      پراکندگی موضوعات در منابع فوق    

                                                          

1 .بع آمده استشناسی در منا کتاب.
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هـا و   با توجه به تجارب تصمیم گرفت هر یک از منابع را از دیدگاهی انحصاري مطالعه و نتایج مطالعه را با دیدگاه فرصت      

  .ارزیابی نمایدتهدیدها و مبانی نظري تحلیل و 

  

  یدگاهد  منبع

  دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش

  هاي فراهم آوردن مبانی نظري به ویژه در حوزه

  ـ تجارب سایر کشورها

  ـ رابطه آموزش با کار

  1400آموزش و پرورش ایران 

  بینی انداز دنیاي آینده متأثر از تحوالت قابل پیش ـ چشم

  المللی هاي بین نامه هـ اجماع کارشناسی در قالب توصی

  ـ اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش ایران

  )اي هاي فنی و حرفه مورد آموزش(

  21اي در قرن  آموزش فنی و حرفه
 کره با محوریت چارچوب آموزش 1999اجماع کارشناسان در آوریل 

  اي آینده فنی و حرفه

  المللی کار نامه یونسکو و سازمان بین توصیه
 کره حاصل تغییرات دنیاي کار در 1999ظر شده مصوبه سیماي تجدیدن

  اي هاي فنی و حرفه آموزش

  اي هاي آموزش و تربیت حرفه مدیریت نظام
ساختار، چارچوب کلی نظام اداره، نقش دولتها در اداره آموزش فنی و 

  اي، برنامه درسی ملی حرفه

اي براي  هاي فنی و حرفه دهی آموزش جهت

  توسعه پایدار

هاي فنی و  نقش و جایگاه در توسعه پایدار، چارچوب آموزشبررسی 

  )2004بن ـ (اي توسعه پایدار محور  حرفه

اي در  هاي فنی و حرفه سیر تکوینی آموزش

  ایران

اي براي تعیین ظرفیت و ابعاد  حرفه  و  هاي فنی بررسی روند آموزش

  فرهنگی

طرح اصالحات کیفی در نظام تعلیمات 

  راي ـ فنی کشو حرفه
  هاي اصالحات بررسی ابعاد اصالحات کیفی براي تعمیم مؤلفه

  چارچوب برنامه درسی  آموزش تکنیسین

  هاي موجود و محتمل ها، چالش بررسی تنگناها، فرصت  اي هاي فنی و حرفه چکیده تحقیقات آموزش

هاي فنی و  یادگیري خود اتکاء در آموزش

  اي حرفه

 برنامه درسی در شرایط فراهم آوردن میانی نظري براي چارچوب

  ناپایدار

  ریزي آموزشی استراتژیک شناسی در برنامه دریافت روش  ریزي استراتژیک در نظام آموزشی برنامه

  

بر تجربه پژوهشگر    ها شهود مبتنی    ها و تهدید    دهی آنها به سمت فرصت      بر این اساس براي تلفیق نتایج و جهت       

گیـري   اخص مورد توجه قرار گرفت عالوه بر آن هر یک از نتایج با جهـت       اي، به عنوان ش     هاي فنی و حرفه     در آموزش 

ساله کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده اسـت      انداز بیست   سند چشم 

ا هـا و تهدیـده   اگرچه نگارنده معتقد است که فرصت. مقایسه و در صورت عدم تزاحم و تقویت حرکت بر آن تأکید شد   

اي، از یک جایگاه به جایگاه بعدي نیز تحلیل شود اما چون بنابر این اصـل   تواند در حوزه درونی نیز به صورت الیه        می
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  .نظر شده است صرفاً این موارد به صورت بیرونی تحلیل گردد لذا از وجه درونی آن صرف

  ها فرصت

   قانون اساسی،44ـ اجراي اصل 

  ،)اجماع جهانی(اي  هاي فنی و حرفه المللی در آموزش هاي بین ـ توصیه

  المللی، ـ فراهم آمدن شرایط کار در فراتر از مرزهاي بین

  هاي اقتصادي کوچک، ـ توسعه بنگاه

  هاي علمی و کاربردي، ـ گسترش آموزش

  ـ توجه و تأکید بر توسعه کارآفرینی،

  ـ حرکت به طرف عدم تمرکز در اجرا و سیاستگذاري،

  بر محوردانایی،ـ توسعه اقتصادي کشور 

  گري به مدیریت، ها از تصدي ـ تغییر نقش دولت

  اي زیربناي توسعه پایدار، هاي فنی و حرفه ـ آموزش

  ـ بیکاري ناشی از کیفیت نیروي کار،

  هاي برتر به صنعت کشور، ـ ورود فناوري

  ـ توزیع صنعت در کشور،

  ـ کاهش نقش عضله و افزایش نقش مغز در نیروي کار،

  غل جدید،ـ تولد مشا

  ـ جهانی شدن اقتصاد از زاویه کیفیت و رقابت،

  ،)یادگیري براي کار، شهروندي و پایداري(اي  هاي فنی و حرفه هاي ذهنی براي توسعه آموزش ـ تغییر انگاره

  محور، ـ الگوي توسعه انسان

ي خـاص شـغلی و      هـا   اي از فراهم آوردن کارورزي و آموزش براي مهـارت           هاي فنی و حرفه     ـ تغییر نقش آموزش   

  العمر، تر، رشد نیروي کار و یادگیري مادام صنعتی به موضوع گسترده

  ،)تأمین اجتماعی کافی) درآمد کافی(المللی کار بر کار شایسته  ـ تأکید سازمان بین

محیطـی و اجتمـاعی       هـاي ذهنـی موجـود از توسـعه پایـدار در جـاده اقتـصاد بـه پایـداري زیـست                       ـ تغییر انگاره  

  ).محوري وري و داناییمح انسان(

  تهدیدها

  اي، هاي فنی و حرفه ـ فقدان نهاد سیاستگذار کالن در سطح ملی براي آموزش

  اي در مقایسه با جمعیت، هاي فنی و حرفه ـ کاهش تدریجی اعتبارات در آموزش

  اي با شتاب بسیار زیاد، هاي فنی و حرفه ـ توسعه کمی آموزش
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  ،(WTO)ـ جهانی شدن اقتصاد 

  ،)محور مدرسه(اي  هاي فنی و حرفه  ارائه آموزشـ نظام

  ـ پیچیدگی روزافزون دنیاي کار،

  ـ تغییرات سریع فناوري،

  ـ تولد مشاغل جدید،

  اي در جامعه، ـ رشد مشاغل واسطه

  اي در جامعه، هاي فنی و حرفه ـ جایگاه و منزلت آموزش

  اي،  هاي فنی و حرفه شهاي آموز العمر در حوزه هاي مادام ـ مشخص نبودن وضعیت آموزش

قانون اساسی در مقایسه با تغییرات محیطی به ویژه در فناوري و پیچیدگی » 44«ـ حرکت کند اجرایی شدن اصل  

  کار، روزافزون محیط

  اي،  هاي فنی و حرفه ـ نبود برنامه درسی ملی براي آموزش

  ساله کشور،  در فضاي توسعه بیستاي براي حرکت پایدار و منعطف ـ فقدان قانون جامع آموزش فنی و حرفه

  نایافته در کشور، هاي رسمی، غیررسمی و سازمان ـ فقدان ارتباط سازمانی و تأثیرگذار آموزش

  ،)ریزي ـ اجرا ـ نظارت ـ مدیریت برنامه(اي  هاي فنی و حرفه ـ فقدان مشارکت بخش خصوصی در آموزش

  هاي فنی و مهندسی،  دانشکدههاي تربیت دبیر فنی و تبدیل آن به ـ انحالل دانشکده

  ـ کهولت نیروي انسانی،

  هاي با تجهیزات کم و خدماتی، ـ تجمع هنرجویان در رشته

  ،)انگاره ذهنی(ـ مشخص نبودن رابطه آموزش و کار 

  ،)عدم انعطاف(اي کشور در مقابل تغییرات محیطی  هاي فنی و حرفه ـ اینرسی بیش از حد آموزش

  . اي هاي فنی و حرفه ریزي و اجراي آموزش رنامهـ تمرکز در سیاستگذاري، ب

  هاي مرتبط جستجوي پیشینه در پژوهش. 2

اي ـ اقتصادي و عملکرد یادگیري و مقایسه آنها بـا یکـدیگر،     در این بررسی با توجه به سؤال کلیدي تربیت حرفه

در جایگـاه تحقـق، ادبیـات حـوزه     اي و دیگـري   یکی در جایگاه اهداف غایی و نهایی و آرمان نظام آموزش فنی و حرفـه      

تاکنون را 1371 و بخش دوم از مهر ماه 1371بخش اول بعد از انقالب اسالمی تا مهرماه . مرتبط در دو بخش مطالعه شد

در این مجموعه دو بخشی اگرچه مطالعه اسناد مرتبط با موضوع عملکـرد یـادگیري بیـشترین تـأثیر را در     . شود  شامل می 

اي مورد مطالعه قرار گرفته است بدیهی  تبط داشت اما به دلیل اینکه دو نظام آموزش فنی و حرفه          هاي مر   گزینش پژوهش 

هـاي تحـصیلی، چگـونگی     حداقل تفاوت مربوط به محتوا، رشته     . است تغییر اهداف نیز در بخش مقایسه از نظر دور نماند          

  .شده استریزي درسی و اشتغال بود که در این مطالعه تا حد امکان لحاظ  برنامه

آموزان عمدتاً مرتبط با پیامد مورد توجه قرار گرفته است بنابر ایـن عملکـرد        در این مطالعه عملکرد یادگیري دانش     

  .شود کمتر مورد توجه بود التحصیالن و یا حتی اشتغال آنها می خام که شامل تعداد فارغ
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  سؤال اساسی

هـاي نگرشـی    هاي یدي و مهـارت  هاي ذهنی، مهارت رتگانه مها هاي سه آموزان در حیطه   عملکرد یادگیري دانش  

  مرتبط با تعامل آنها با دنیاي کار چگونه است؟

  هاي مرتبط مطالعه پژوهش

اي توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت در چهـار جلـد منتـشر               هاي فنی و حرفه     هاي مرتبط با آموزش     چکیده پژوهش 

  :فته است که عبارتند از بخش انجام گر6ها در  بندي این پژوهش دسته. شده است

  اي،  هاي آموزش فنی و حرفه ـ توصیف و ارزشیابی برنامه

  التحصیالن، اي با نیازهاي بازار کار و اشتغال فارغ هاي فنی و حرفه ـ رابطه آموزش

  ،)جذب ـ هدایت تحصیلی(اي  آموزان فنی و حرفه ـ دانش

  اي،  ـ امکانات و تجهیزات آموزش فنی و حرفه

  اي ، هاي آموزش فنی و حرفه وشـ محتوا و ر

  . اي ـ نیروي انسانی فنی و حرفه

نامه بودند که پژوهشگر به دلیل روایی   پژوهش پایان91 پژوهش طرح پژوهشی و 149 پژوهش انجام شده 240از 

العـاتی  هـاي مط  از میان حوزه. هاي مذکور کرد هاي پژوهشی بیشترین تأکید و تمرکز خویش را بر روي طرح   و اعتبار طرح  

. انتخـاب شـد   » اي با نیازهاي بـازار کـار        هاي فنی و حرفه     مطالعات رابطه آموزش  «مرتبط با سؤال اساسی پژوهش، حوزه       

مورد توجه قـرار داده اسـت       ) تعامل با حوزه کار   (آموختگان را در سطح پیامد        اگرچه سؤال پژوهش عملکرد یادگیري دانش     

اي مستقیم در مورد آن وجود ندارد ولی پژوهشگر استنباط و تجربه خـویش را                 هکه تقریباً در هیچیک از این مطالعات یافت       

  .نیز در تحلیل دخالت داده است و در بسیاري از موارد مالك قرار گرفت

المللی مراجعـه و    ها به دلیل کمبود شواهد به برخی از مطالعات و اسناد بین             پژوهشگر عالوه بر مطالعه این پژوهش     

در این راستا اسناد مربوط به یونسکو، یونیـوك، بـه           . ها و مشکالت از آنها نیز کمک گرفته است          الشدر بخش تنگناها، چ   

اندیشی کارشناسان یونـسکو   المللی کار، هم  کارشناسان یونسکو و سازمان بین2002 کره، 1999هاي سال  نامه  ویژه توصیه 

ان و بسیاري از اسناد و مدارك تک نگاشت مربوط بـه   بن آلم2004المللی اکتبر  اي بین و متخصصان آموزش فنی و حرفه 

اي  اي مورد توجه خاص قرار گرفت در تربیت حرفـه  هاي فنی و حرفه هاي جدید در آموزش    هاي کالن، رویکرد    گیري  جهت

هـاي فرهنـگ کـار و      در مقوله1381هاي تحصیلی یک مورد پژوهش مرتبط با موضوع در سال       ـ اقتصادي در سایر دوره    

هـاي تحـصیلی    در دوره. فناوري در دوره ابتدایی انجام شده است که نتایج آن نیز در ایـن مجموعـه آمـده اسـت            آموزش  

هـاي تحـصیلی مـصوب شـوراي عـالی       ها اهـداف دوره  راهنمایی و متوسطه نظري پژوهشی وجود نداشت که در آن دوره   

فهرسـت کامـل آن در مراجـع       (ك قرار گرفت    هاي درسی مال    آموزش و پرورش و مقایسه آنها با عناوین و محتواي کتاب          

  ).آمده است
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  هاي انتخاب شده  پژوهشدرهاي تا حدي مرتبط  یافته

  .هاي کامپیوتر و الکترونیک شاخه کاردانش در شهر تهران آموختگان رشته بررسی وضعیت اشتغال مهارت. 1

  ش شهر تهران ، آموزش و پرور1381 محمود برزگر و سریه محمدي، سال انتشار  :پژوهشگران

  احد نویدي: ناظر

  )اي ـ جلد سوم  ـ چکیده تحقیقات آموزش فنی و حرفه171ص (

  یافته مرتبط

هاي کسب شـده آنـان         درصد افراد اعتقاد دارند مهارت     60التحصیالن،    نظر از جنس و رشته تحصیلی فارغ        ـ صرف 

 در مشاغل غیرمرتبط با رشته تحـصیلی را بـه    درصد آنان نیز اشتغال25براي انجام وظایف شغلی کافی و مناسب نیست،         

  .اند هاي اکتسابی نسبت داده نامناسب بودن و کافی نبودن مهارت

  . شاخه کار دانش استان مرکزي1376 تا 1374آموختگان سال  بررسی وضعیت اشتغال دانش. 2

   آموزش و پرورش استان مرکزي1380آبادي، سال انتشار  محمدباقر فتح: پژوهشگر

  دکتر مه داد نوابخش: ناظر

  ) ـ همان منبع207ص (

  هاي مرتبط یافته

هـاي    اند اما مهـارت     آموختگان را براي پاسخگویی به نیازهاي شغلی کافی دانسته          ـ کارفرمایان دانش نظري دانش    

  .اند عملی آنها را کافی ندانسته و نیاز به آموزش در بدو ورود به شغل را براي آنها الزم دانسته

  . اند ختگان واحدهاي درسی نظري و عملی خود را براي پاسخگویی به نیازهاي شغلی کافی ندانستهآمو ـ دانش

هاي برق، مکانیک خودرو، سـاخت        اي استان اصفهان در رشته      هاي فنی و حرفه     بررسی کارایی بیرونی هنرستان   . 3

   .1379 و 1378، 1377هاي  و تولید، طراحی و دوخت و حسابداري بازرگانی در سال

  ، آموزش و پرورش استان اصفهان1382رضا جعفري هرندي، سال انتشار : پژوهشگر

  احمد عابدي: ناظر

  ) ـ همان منبع217ص (

  هاي مرتبط یافته

پژوهشگر کارایی بیرونی را در ابعاد فردي، اجتماعی و اقتصادي به تفکیک جنس و رشته تحـصیلی مطالعـه کـرده         

  :ها عبارتند از است که یافته

  .عد فردي رشته مکانیک خودرو بیشترین کارایی بیرونی و رشته حسابداري کمترین را داشته استـ در ب

هـاي    ـ در بعد اجتماعی و اقتصادي رشته طراحی و دوخت بیشترین کارایی بیرونی را داشته است و همچنین رشته                  

  .اند ی بیرونی را داشتهساخت تولید در بعد اقتصادي و حسابداري بازرگانی در بعد اجتماعی کمترین کارای
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  .هاي مورد پژوهش از کارایی قابل قبولی برخوردار نیستند هاي استان اصفهان در تمام رشته ـ در مجموع هنرستان

  هاي موجود در شاخه کاردانش در استان خوزستان بررسی کارایی بیرونی رشته. 4

  خوزستان، آموزش و پرورش 1381اهللا حسینی، سال انتشار  سید همت: پژوهشگر

  جمشید کمایی: ناظر

  ) ـ همان منبع225ص (

  یافته مرتبط

آموختگـان    هاي داده شده در هنرستان به میزان زیادي توانسته است به پاسخگویی دانش              ـ از نظر شاغلین آموزش    

  .در برابر انتظارات کارفرمایان منجر شود

  .التحصیالن کار دانش کرمانشاه ـ بررسی وضعیت اشتغال فارغ5

  ، آموزش و پرورش استان کرمانشاه1381ایرج لرستانی، سال انتشار : شگرپژوه

  خدمراد مؤمنی: ناظر

  ) ـ همان منبع237ص (

  یافته مرتبط

  .هاي مراکز کار دانش با نیازهاي بازار کار متناسب نیست ـ آموزش

  . آموختگان شاخه کاردانش در شهر مشهد بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش. 6

  ، آموزش و پرورش خراسان رضوي1380نادره عطاریان، سال انتشار : پژوهشگر

  ابوالقاسم حسینیون: ناظر

  )ـ همان منبع247ص (

  هاي مرتبط یافته

  . اند هاي رسمی مهارتی در هنرستان رضایت داشته التحصیالن از آموزش  درصد فارغ47ـ 

 17 درصد کم و ناکـافی و   43نرستان را خوب و کافی،      هاي آموخته شده در ه       درصد فارغ التحصیالن مهارت    41ـ  

  . اند اثر ارزیابی کرده درصد آن را بی

  . آموختگان شاخه کاردانش استان خراسان ـ بررسی وضعیت اشتغال و عوامل مرتبط با اشتغال دانش7

  ، آموزش و پرورش خراسان رضوي1380علی خانی، سال انتشار : پژوهشگر

  نیونسیدابوالقاسم حسی: ناظر

   مرتبط یافته

انـد و   هاي الزم جهت انجام وظایف شغلی را از طریق تجارب ضمن کار کسب کرده                درصد شاغلین مهارت   8/44ـ  
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  .باشد ها و شغل آنها می هاي دوره هنرستان عامل کسب مهارت اند که تحصیالت و آموخته  درصد عنوان کرده4/26تنها 

کـشی سـاختمان و حـسابداري شـاخه کـاردانش در              هـاي نقـشه     رشـته التحصیالن    مطالعه وضعیت اشتغال فارغ   . 8

  .هاي استان تهران شهرستان

  هاي استان تهران ، آموزش و پرورش شهرستان1382محمود برزگر، سال انتشار : پژوهشگر

  احد نویدي: ناظر

  ) ـ همان منبع275ص (

  یافته مرتبط

هـاي کـسب شـده بـراي      آنان اعتقاد دارند مهارت    درصد   65التحصیالن،    نظر از جنس و رشته تحصیلی فارغ        صرف

 درصد آنها اشتغال در مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی را به نامناسـب            12انجام وظایف شغلی کافی و مناسب نیست و         

  . اند هاي اکتسابی نسبت داده بودن و کافی نبودن مهارت

  .هاي استان قزوین و چگونگی اشتغال آنها نرستاناي ه هاي مختلف فنی و حرفه ـ بررسی میزان نیاز بازار به رشته9

  ، آموزش و پرورش استان قزوین1381رحمان حمیدي، سال انتشار : پژوهشگر

  بهاءالدین فروتن و احمد رئیسی: ناظران

  ) ـ همان منبع285ص (

  یافته مرتبط

  .داردالتحصیالن با ارزیابی آنان از توانایی مهارت فنی خود رابطه وجود  ـ بین جذب فارغ

هاي   التحصیالن در استان خوزستان طی سال       اي با اشتغال فارغ     هاي رسمی فنی و حرفه       بررسی رابطه آموزش   -10

  . 1363ـ67

  ، آموزش و پرورش استان خوزستان1367حسین شکرکن، سال انتشار : پژوهشگر

  شوراي تحقیقات استان: ناظر

  )هارماي ـ جلد چ  ـ چکیده تحقیقات آموزش فنی و حرفه143ص (

  یافته مرتبط

  .اي متناسب با نیازهاي بازار کار نیست هاي فنی و حرفه هاي درسی هنرستان ـ برنامه

، اسـتان   1363ــ 67هـاي     التحصیالن در سال    اي با اشتغال فارغ     هاي رسمی فنی و حرفه      ـ بررسی رابطه آموزش   11

  .ایالم

  اي  هاي فنی و حرفه ریزي آموزش نامه، دفتر تحقیقات و بر1367مهدي وحیدنیا، سال انتشار : پژوهشگر

  شوراي تحقیقات استان ایالم: ناظر

  )ـ همان منبع139ص (
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  یافته مرتبط

هـاي   اند، کافی نبـودن آمـوزش   اي شاغل ارتباط شغلی داشته التحصیالن فنی و حرفه    ـ اکثر کارفرمایانی که با فارغ     

  .دانند التحصیالن می فارغاي را عامل بیکاري و ناموفق بودن  هاي فنی و حرفه هنرستان

  . هاي درسی دوره ابتدایی از دیدگاه و فرهنگ کار و آموزش فناوري ـ تحلیل محتواي کتاب12

ریـزي درسـی و    ، مؤسـسه پژوهـشی برنامـه     1381مجید فرشاد با همکاري حمید منصوري، خرداد مـاه          : پژوهشگر

  هاي آموزشی نوآوري

  دکتر عادل یغما: ناظر

  :هاي درسی دوره ابتدایی از دیدگاه  عنوان کتاب27حلیل محتواي حوزه عمل پژوهشگر ت

پذیري، دقت و وجدان      مفهوم کار، اهمیت و ارزش کار مفهوم انضباط کار و مسئولیت          : ـ فرهنگ کار با نشانگرهاي    

ار، کاري، مفهوم مشارکت و همکاري، پرورش ذوق و استعداد و پرورش افراد مبتکر، معرفـی محـیط کـار و ایمنـی در کـ                        

  .هاي عملی ساده و معرفی انواع مشاغل و حرف آموزان به کسب مهارت معرفی اطالعات مربوط به دادوستد، تشویق دانش

  :ـ آموزش فناوري با نشانگرهاي

معرفی فناوري و اهمیت آن در زندگی، معرفی مواد و منابع مختلف، معرفی وسایل و ابزار، نحوه استفاده از مـواد و                     

چگونگی طراحی و ساختن اشیا، معرفی فرایند ساختن اشیا و محصول فناوري، فناوري مربوط به گیاهان و                 وسایل و ابزار،    

  .اي هاي رایانه هاي حل مسئله و معرفی فناوري آوري و پردازش اطالعات، معرفی سیستم و شیوه مواد غذایی، جمع

  یافته مرتبط

  :در مقوله فرهنگ کار

شترین توجه خویش را به معرفی حرف و مشاغل معطوف کرده است در سـایر               هاي فارسی دوره دبستان بی      ـ کتاب 

  .نشانگرهاي این مقوله بسیار کم توجه شده است

هاي ریاضی این دوره بیشترین توجه، پرورش اسـتعدادها بـه صـورت روش کـار شـده اسـت در سـایر                         ـ در کتاب  

  . توجه کمی شده استهاي کاري نیز نشانگرها از قبیل معرفی حرف و مشاغل، معرفی محیط

  .هاي علوم تجربی دوره دبستان مصادیقی قابل اعتنا مشاهده نشده است ـ در کتاب

  .هاي تعلیمات دینی بیشترین توجه به اهمیت ارزش کار، مشارکت و همکاري شده است ـ در کتاب

ی از موارد موضـوع  هاي تعلیمات اجتماعی بیشترین توجه به معرفی حرف و مشاغل شده است و در برخ      ـ در کتاب  

  .اهمیت و ارزش کار نیز توجه گردیده است

  .هاي آموزش قرآن در مقوله فرهنگ کار موردي مشاهده نشده است ـ در کتاب

  در مقوله آموزش فناوري

هاي فارسی دوره دبستان محصول فناوري مورد توجه قرار گرفته است فقط در کتاب فارسی سوم دبستان                 در کتاب 

  .دموردي وجود ندار
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ها مصادیقی از این مقولـه وجـود داشـته اسـت کـه                هاي ریاضی به جز کتاب ریاضی اول در بقیه کتاب           ـ در کتاب  

  .بیشترین توجه به محصول فناوري شده است

  .هاي شامل مقوله آموزش فناوري مصادیقی وجود دارد هاي علوم تجربی در تمام حوزه ـ در کتاب

  .ول فناوري بیشترین مصادیق را داشته استهاي تعلیمات دینی نیز محص ـ در کتاب

هاي شامل آموزش فناوري مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت فقـط در                   هاي تعلیمات اجتماعی همه حوزه      ـ در کتاب  

  .تعلیمات اجتماعی سال پنجم مورد خاصی مشاهده نشده است

  .هاي آموزش قرآن کریم در این مقوله هم موردي مشاهده نشده است ـ در کتاب

هاي درسی دوره راهنمایی پژوهشی در این دو مقوله انجام نشده است امـا بررسـی                  در مورد محتواي کتاب    :هتوج

هاي آموزش حرفـه و       ها توجه الزم شده است بیشترین مورد مربوط به کتاب           دهد که در همه حوزه      محتواي آنها نشان می   

  .بط و قابل اعتنا وجود داردفن است که در هر دو بخش آموزش فناوري و فرهنگ کار محتواي مرت

  تحلیل اولیه نتایج

دوازده پژوهش، تا حدي مرتبط با سؤال پژوهش بیشتر در شاخه کار دانش و یک مورد در دوره ابتدایی شـکل گرفتـه              

اي   اي فقط یک مورد اشاره مستقیم به ابعاد فردي و اجتماعی و اقتصادي در شاخه فنی و حرفـه                    است و در شاخه فنی و حرفه      

انتظـار ایـن بـود کـه عملکـرد      . هاي راهنمایی و متوسطه موردي وجود نـدارد   هم به صورت محدود کرده است و در دوره        آن

گرفت که در این مجموعه دغدغـه         هاي برونداد، محصول و پیامد مورد توجه پژوهشگران قرار می           کم در سطح    یادگیري دست 

کارفرمایان و میزان رضایت آنان از عملکـرد روشـنی و کفایـت الزم را           آنان نبوده است اشاره برخی از پژوهشگران به دیدگاه          

ها فقط براي تعیین ابعاد پیچیده مسئله ممکن است کمک نماید و باید براي موضـوع تربیـت                    ندارد بنابر این اتکا به این یافته      

هر نظام آموزشـی اسـت و   اي و بخشی از اهداف عمومی  اي ـ اقتصادي که هدف اختصاصی نظام آموزش فنی و حرفه  حرفه

توانـد نقطـه     گیري کلی می    ها و نتیجه    اي دیگر اندیشید در گام اول ترکیب این یافته          نتایج آن که عملکرد یادگیري است چاره      

  .بندي است هاي موجود به صورت زیر قابل طبقه لذا بررسی یافته. عزیمت مناسبی براي تحلیل ثانویه آن باشد

  اي در آموزش عمومی،  زش فنی و حرفههاي مرتبط با آمو ـ پژوهش

  هاي مرتبط با اشتغال، ـ پژوهش

  .هاي مرتبط با کارایی بیرونی ـ پژوهش

  هاي ترکیبی مرتبط با اشتغال یافته

  .التحصیالن کفایت الزم را براي انجام وظایف شغلی ندارد هاي کسب شده توسط فارغ ـ توانایی

هاي ناشی از تجهیزات، نیروي انـسانی، فـضاي کالبـدي     لیل محدودیتهاي درسی و اجراي آن به د   ـ تأکید برنامه  

  بیشتر برمبناي تئوري است تا دروس عملی،

ها با وظایف شغلی پیـشنهاد شـده بـه آنـان اسـت بـه        التحصیالن ناشی از عدم تطابق آموخته      ـ دلیل بیکاري فارغ   

  .عبارت دیگر آنان اتکا به نفس ندارند
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   کارایی بیرونیهاي ترکیبی مرتبط با یافته

هـاي تحـصیلی مـرتبط بـا          اند در این زمینه رشـته       هاي تحصیلی در کارایی بیرونی بیشترین نقش را داشته          ـ رشته 

التحصیالن آنان از مقبولیت اجتماعی، اقتصادي و فردي بیـشتري            اند و فارغ    تر بوده   اي و نیازهاي آنان موفق      شرایط منطقه 

  .اند برخوردار بوده

هـا    هاي درسی و الزام به اجراي آن بیشترین تأثیر را در کـارایی بیرونـی دارد در برخـی از رشـته                       مهـ محتواي برنا  

  .شود اند که انتظار آنان برآورده می کارفرمایان اظهار کرده

  اي در آموزش عمومی هاي ترکیبی مرتبط با آموزش فنی و حرفه یافته

 در برنامه درسی دوره ابتدایی تا حد زیادي مورد توجه قرار           هاي فرهنگ کار و آموزش فناوري       ـ ابعاد مختلف مقوله   

  .گرفته است اما درسی مستقل با عنوان فناوري و یا فعالیتی درخور به صورت عملکردي وجود ندارد

هـاي درسـی     ـ در دوره راهنمایی تحصیلی هر دو مقوله آموزش فناوري و فرهنگ کار به صورت مستقیم در کتاب                 

هاي شغلی و معرفی حرف و مشاغل مورد تأکید قرار گرفته             گیري عملکردي در برخی از رشته       ا جهت آموزش حرفه و فن ب    

  .هاي آزمایشگاهی به ویژه در حوزه آموزش فناوري وجود دارد هاي درسی علوم تجربی فعالیت در کتاب. است

 کارگـاه خوداتکـایی بـه    ـ در دوره متوسطه نظري در سال اول متوسطه تعداد بیست عنوان کتاب درسی با عنـوان           

صورت اختیاري ـ انتخابی در نظر گرفته شده است که براساس شمارگان چاپ و توزیع کتاب تقریباً هیچ یک از آنها اجـرا   

  .ها در آموزش فناوري است شود تأکید محتواي این کتاب نمی
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  اي مطلوب تصویر ابعاد آموزش فنی و حرفه

 نگاه اول حاکی از کمبود و فقر دانش پژوهشی در ایـن زمینـه اسـت امـا             هاي انجام شده در     اگر چه نتایج پژوهش   

  .ترسیم وضع مطلوب و تعیین فاصله موجود از مطلوب به کمک همین نتایج هم تا حد زیادي میسر است

شـود   اي که در این مطالعه تصویري مجازي از آن ارائه مـی  هاي فنی و حرفه  براي ترسیم وضع مطلوب در آموزش     

ها نقاط اتکایی قابـل اعتمـاد    کم سه چارچوب مفهومی، ادراکی و عملیاتی هستیم و براي تعیین این چارچوب دستنیازمند  

یک ضرورت است که مبناي عمل قرار گیرد بر این اساس پژوهشگر در دو سطح نقاط اتکا زیر را مالك خویش قرار داده               

  .است و براساس آن تصویر مجازي را ارائه نموده است

  سطحاولین 

  .ساله نظام جمهوري اسالمی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام انداز بیست ـ سند چشم

  دومین سطح

  .اي در افق قرن بیست و یکم هاي فنی و حرفه المللی در مورد آموزش هاي بین ـ توصیه

  ش.  هـ 1404انداز در افق  سطح اول ـ سند چشم

  :هاي انداز داراي ویژگی افق چشمانداز آمده است جامعه ایرانی در  در سند چشم

اجتمـاعی در   ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سـرمایه        

  تولید ملی،

یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربـی بـا تأکیـد بـر جنـبش                  ـ دست 

  .ولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کاملافزاري ت نرم

در بخش تفصیلی سند مواردي ذکر شده است که به صورت مستقیم با ایـن مطالعـه مـرتبط اسـت کـه ملهـم از                          

  .نماید یباشد و تأکید مقام معظم رهبري نیز اهمیت آن را بیشتر م الذکر نیز می بندهاي فوق

در زمینه اقتصادي   

  رونق اقتصادي، اشتغال، کاهش تورم و خودکفایی در مواد اساسی کشاورزي است یعنی امنیت غذایی،
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در زمینه اجتماعی   

  .محور باشد توسعه باید مردم

در زمینه علمی   

  افزاري و تولید علم باید تحقق پیدا کند، نهضت نرم

در زمینه فرهنگی   

  . روحیه ایمان توجه شودباید به تقویت

در زمینه الگوي تدوین برنامه   

  .ها باید منطبق بر خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی باشد و تقلیدي نباشد برنامه

هاي اقتصادي، کسب و کار،       انداز در بخش    هاي جامعه ایران در افق چشم       الذکر برخی از ویژگی     عالوه بر موارد فوق   

  . فرهنگی و اجتماعی باید به صورت زیر باشدکنندگان، دولت و مصرف

هاي اقتصادي  ویژگی  

  پذیر، ساختار بازارها ـ پویا و انعطاف

  اي،  فضا و عرصه رقابت ـ ملی، جهانی، منطقه

  اي، الکترونیکی، ساختار سازمانی ـ شبکه

  .بافت اقتصادي ـ صنعتی و خدماتی متکی بر دانایی

هاي کسب و کار  ویژگی  

د ـ تولید قابل انعطاف با سلیقه مشتري و تقاضاي بازار و رقابت در بازارهـاي جهـانی محـرك کلیـدي      ویژگی تولی

  رشد ـ سرمایه، فناوري و دانایی،

  مزیت رقابتی ـ نوآوري، ابداع، کیفیت و سرعت در مدیریت عرضه،

  .روابط بنگاهی ـ تشریک مساعی و دریافت خدمات از بیرون

کنندگان هاي مصرف  ویژگی  

  ها ـ در حال تغییر سریع، لیقهس

  ها با قابلیت انطباق باال، ها ـ دامنه وسیعی از مهارت مهارت

  نیازهاي آموزشی ـ یادگیري در طول زندگی،

  .هاي نامحدود ماهیت اشتغال ـ پویا و همراه با مخاطره و فرصت
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هاي دولت  ویژگی  

  ،هاي رشد رابطه دولت با صاحبان کسب و کار ـ حمایت از فرصت

  پذیر، توأم با ایجاد فضاي رقابت، ماهیت قوانین و مقررات ـ انعطاف

  نقش مدیران ـ خالقیت و کارآفرینی،

  ها و نتایج، تأکید سیستمی ـ تأکید بر هدف

  دار و براساس شایستگی،  مدت شیوه استخدامی ـ

  .مداخله دولت ـ حداقل مداخله و حداکثر نقش بازار

هاي فرهنگی و اجتماعی  ویژگی  

  گرایی، ها ـ شایسته نظام ارزش

  ارتباطات ـ حضور همه جانبه در سطح جهان،

  مند، نگري با پذیرش الگوهاي مکان تغییرپذیري ـ آینده

  اي روشن، رویکردهاي فردي ـ امیدوار، با نشاط و تالشگر براي ساختن آینده

  آموزش و پرورش ـ توجه به خالقیت و پرورش استعدادها،

  پذیري توأم با وجدان کاري باال، ر و مسئولیتفرهنگ کار ـ پشتکا

  اي  هاي فنی و حرفه المللی در مورد آموزش هاي بین سطح دوم توصیه

  :مهمترین اسناد موجود در این زمینه عبارت است از

  ،1999ـ اسناد حاصل از کنفرانس کره در آوریل سال 

المللـی و سـازمان    ر یونسکو که کارشناسـان بـین  اندیشی و بازنگري سند کنفرانس کره در مق   ـ اسناد حاصل از هم    

  . گرد هم آمدند که این سند در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است2002 در سال ILOالمللی کار  بین

اي، کارشناسان یونسکو و میـراث سـئول          الملللی آموزش فنی و حرفه      ـ اسناد حاصل از کار گروهی کارشناسان بین       

 بن آلمـان حاصـل   2004د بازنگري از منظر توسعه پایدار قرار گرفت، سند منتشر شده در اکتبر سال       مور 2003 ژنو   1999

  .اندیشی است این هم

  الذکر محورهاي اساسی و مورد اتکا اسناد فوق

  ،ICTسازي و  ـ توجه به رشد اجتماعی، اقتصادي و توسعه فناوري و علمی در حال پیشرفت به خصوص جهانی

  اي، هاي فنی و حرفه زنان و مردان در آموزشـ مشارکت فعال 

  ـ داشتن تفکر اقتصادي در موضوعات سیاسی، محیطی، اجتماعی و تغییرات فناوري و علمی،

  ـ مشارکت براي توسعه محیطی پایدار،

  ـ رابطه آموزش، دنیاي کار و جامعه به عنوان کل باید برقرار شود،
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   قرار گیرد،العمر باید مورد توجه جدي ـ یادگیري مادام

  اي در آموزش عمومی براي کلیه سطوح تحصیلی، ـ تلفیق مناسب فنی و حرفه

  ـ ایجاد ساختارهاي آموزشی تغییرپذیر، قابل تنظیم و باز،

ـ در نظر گرفتن نیازهاي آموزش افراد، تحول حرف و مشاغل و شناخت کارها و تجربیات کاري شناخته شـده بـه                      

  عنوان بخشی از نظام یادگیري،

ناپذیر آموزش عمومی و آموزش پایه هر فرد باشد که به شکل آشـنایی   اي باید بخش جدایی  ـ آموزش فنی و حرفه    

  پذیر باشد، هاي انسانی و استاندارد شهروند مسئولیت با فناوري، دنیاي کار، ارزش

  ر و پیوسته بدهد،دا اي باید اجازه دسترسی فرد به سطوح باالي تحصیلی را به صورت جهت ـ آموزش فنی و حرفه

  اي دیگر و یا حوزه دیگر وجود داشته باشد، اي باید امکان انتقال از یک رشته خاص به رشته ـ در آموزش فنی و حرفه

  اي باید در دسترس همه باشد به نحوي که امکان تحرك شغلی و پویایی آن فراهم شود، ـ آموزش فنی و حرفه

  ـ آموزش دختران همانند پسران فراهم شود،

  هاي محروم اقتصادي نیز فراهم شود، اي براي افراد ناتوان، معلول و یا گروه ـ آموزش فنی و حرفه

هاي فنی و کارآفرینی آماده کند و عـالوه   العمر با مهارت   اي باید افراد را براي یادگیري مادام        ـ آموزش فنی و حرفه    

ننـد مـشارکت فعـال و خردمندانـه در کارهـاي گروهـی،              گیري را در افراد پرورش دهد که آنان بتوا          بر آن ظرفیت تصمیم   

  رهبري به هنگام کار و در کل جامعه داشته باشند،

  آهنگ و سازگار باشند، آموختگان بتوانند در رویارویی با تغییرات سریع فناوري هم ـ باید دانش

قتـصادي، طراحـی،   هاسـت امـا در بـازار مـدرن ا       اي بـه عهـده دولـت        ـ اگرچه مسئولیت اول آموزش فنی و حرفه       

اي، توزیع و اجـراي آن بایـد از طریـق مـشارکت بـا کارفرمایـان، مؤسـسات کاریـابی،                      سیاستگذاري آموزش فنی و حرفه    

  هاي غیردولتی و جوامع محلی انجام شود، اي، صنعت و سازمان هاي حرفه انجمن

پذیر  یین شود و به طور کلی انعطافاي باید متنوع و متناسب با شرایط تع هاي فنی و حرفه هاي ارائه آموزش  ـ روش 

  باشد،

پذیر تعریف و اجرا شود تا امکان مشارکت همه دسـت انـدرکاران              ـ مشارکت با بخش خصوصی باید ساده و امکان        

  فراهم گردد،

  اي داده شود، هاي فنی و حرفه ـ در اصالحات آموزشی باید باالترین اولویت به توسعه آموزش

   حال و آینده تخصیص یابد،ـ منابع مالی، مناسب شرایط

ـاري     اي براساس تحلیل داده     ها را در آموزش فنی و حرفه        آهنگی برنامه   ـ شورایی ملی تعیین شود و مسئولیت هم        هـاي آم

  اي را به عهده گیرد، هاي آموزشی و استخدامی و حرفه ریزي سیاست ها در برنامه و با هدف تسهیل اجراي این برنامه

  اي و منطبق با گرایشات اجتماعی، اقتصادي و ملی باشد، نطقهریزي باید م ـ برنامه

هـا    انـدرکار ایـن آمـوزش       هاي دست   ها به گروه    اي به تدریج از دولت      ـ مسئولیت سیاستگذاري آموزش فنی و حرفه      

  انتقال یابد تا امکان مشارکت و اشتغال نیز فراهم شود،

  نوع فراهم شود،ـ پیوند آموزش با دنیاي کار به صورت چند منظوره و مت

هاي مؤسسات آموزش عـالی   اي به صورت راحت فراهم شود و برنامه        آموختگان فنی و حرفه     ـ ادامه تحصیل دانش   
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  العمر فراهم گردد، قابل انعطاف، باز باشد تا امکان یادگیري مادام

ـ                    ه شـود عـالوه بـر آن        ـ نظام ارائه مدرك براي هر دوره مصوب برقرار شود و براي آن اعتبار و نمره در نظر گرفت

  اي، علمی، آموزشی و تجربه کاري صورت گیرد، هاي حرفه اعطاي مدرك تحصیلی و شایستگی باید با توجه به صالحیت

  اي باید مورد توجه جدي قرار گیرد، هاي فنی و حرفه المللی در آموزش ـ استانداردهاي بین

ها مورد توجه جدي قرار گیـرد       مر و در تمام جنبه    اي باید به صورت مست      هاي فنی و حرفه     ـ تضمین کیفیت آموزش   

  بینی شود، و براي آن مؤسسات تخصصی ارزشیابی و سنجش پیش

  اي را ترویج و پشتیبانی کنند، هاي فنی و حرفه هاي مرتبط با آموزش هاي ملی باید پژوهش ـ سیاست

  مند تعریف شود، ریزي درسی و تحقیقات باید مکان ـ توسعه برنامه

  هاي تخصصی تعریف و ایجاد شوند، اي، پژوهشکده ؤسسات آموزش عالی فنی و حرفهـ براي م

  اي باید تحت نظارت دولت تهیه و اجرا شود، هاي آموزش فنی و حرفه ـ تمامی برنامه

  .ریزي باید استقالل داشته باشند و نیازهاي آنان در اولویت قرار گیرد، ـ مؤسسات خصوصی براي طراحی و برنامه

ریزي، طراحی، ساخت و تجهیز امکانات و تسهیالت با توجه به مقاصد و کاربردهاي تجهیزات با همکاري                   هـ برنام 

  .انجام شود) مهندس معمار با گرایش آموزش و پرورش(متخصصان بخش صنعت، هنرآموزان و معماران آموزشی 

  ـ براي حفظ و نگهداري تجهیزات بودجه کافی اختصاص داده شود،

  اي استقالل بیشتري داده شود، هاي فنی و حرفه موزشـ به مدیریت آ

هاي عمومی اصلی و پایه مشترك باشد که امکان تطبیـق            ها و مهارت    هاي درسی باید صالحیت     ـ بخشی از برنامه   

  آموختگان فراهم آورد، هاي نوین، تغییرات فناوري و پیشرفت شغلی دائم را براي دانش سریع با تفکرات جدید، روش

  بینی نیازهاي شغلی باشد، هاي درسی باید براساس تحلیل شغلی و پیش ـ برنامه

اي، فنـاوري   هاي درسی باید شامل توازن مناسب بین موضـوعات عمـومی، علـوم، فنـاوري، سـواد رایانـه             ـ برنامه 

  هاي شغلی باشد، هاي عملی و نظري در زمینه هایی از جنبه محیطی و پژوهش ارتباطات، مسائل زیست

  ها باشد، ها، اخالقیات و نگرش هاي درسی باید بر رشد و توسعه ارزش رنامهـ تأکید ب

  :هاي درسی باید ـ برنامه

ها اکنون نیازمند دو حوزه مطالعاتی و بیشتر هستند، اي داشته باشند، زیرا بسیاري از حرفه  خصیصه بین رشته  

شود،هاي اساسی تنظیم ها و مهارت  پیرامون دانش پایه مشترك، شایستگی   

هاي شغلی باشد، هاي اقتصادي، اجتماعی و زمینه  شامل جنبه  

المللی باشد،  شامل دانستن یک زبان خارجی براي کاربرد بین  

فرمایی باشد، ریزي، خوداشتغالی، خویش هاي کارآفرینی، برنامه  شامل مهارت  

           ده شـود و نیـز آمـوزش        هـاي حفـظ سـالمت شـخص اهمیـت دا             به نکات ایمنی و امنیت محیط کـار و جنبـه

  هاي درسی گنجانده شود، هاي اولیه در برنامه هاي اضطراري و کمک وضعیت

 ICTهاي درسی باشد  باید محور همه برنامه.  

توانـد از فـضاهاي    هـا مـی   العمر براي همه فراهم شود که ایـن دوره        اي باید به صورت مادام      ـ آموزش فنی و حرفه    

  فاده کند،اي موجود است آموزش فنی و حرفه
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  : هاي تواند به صورت العمر می اي مادام هاي آموزش فنی و حرفه ـ نوع دوره

هاي شبانه و آخر هفته،  دوره  

اي،  هاي مکاتبه  دوره  

هاي از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت،  دوره  

،بازآموزي   

هاي آموزشی در محیط کار  مأموریت.  

  .فراهم شود

  .ساز توسعه پایدار باشد اي باید زمینه ههاي فنی و حرف ـ آموزش
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  اي  هاي فنی و حرفه تصویر وضع مطلوب آموزش

ریـزي راهبـردي، نظـام     هاي آموزش و پرورش شامل نظام مدیریت و برنامـه     وضع مطلوب در چارچوب خرده نظام     

 و مادي، نظام تحقیق و توسعه و با ریزي درسی و فناوري آموزشی، نظام تأمین منابع مالی   تأمین منابع انسانی، نظام برنامه    

هـاي   المللی در مـورد آمـوزش   هاي بین ها و توافق ساله نظام جمهوري اسالمی ایران، توصیه  انداز بیست   توجه به سند چشم   

  .تواند به صورت زیر باشد اي در افق قرن بیست و یکم می فنی و حرفه

ریزي راهبردي  نظام مدیریت و برنامه  

  ـ راهبرد کالن

اندرکاران را  نهاد ملی سیاستگذار کالن که در مجلس تصویب شده است و تکلیف همه دستـ  

  .به صورت قانونی روشن کرده است

  .هاي ذینفع تفویض شده است ـ سیاستگذاري به گروه

  ـ سبک مدیریت و رهبري
دهـی ماتریـسی و تخـت، تفـویض اختیـار، انتقـال تـدریجی                 ـ مـدیریت مـشارکتی، سـازمان      

  .اي است هاي استانی و منطقه ري به مدیریتگی تصمیم

ریزي آموزشی و  ـ برنامه

  توسعه

  ـ توسعه کیفی،

  ریزي تعاملی، ـ برنامه

  اي، ـ رویکرد منطقه

  ـ مشارکت متوازن،

  .ـ زیربناي حرکت توسعه پایدار است

ـ فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

گیري سریع وجود    و قابلیت تصمیم   پذیر  ـ ساماندهی اطالعاتی نیروي انسانی در فضاي انعطاف       

  .دارد

  ـ نظارت و ارزشیابی
  .ـ سیستم نظارت مستمر بر عملکرد استقرار یافته است

  .شود اي انجام می هاي فنی و حرفه بندي مؤسسات آموزش ـ درجه

  ـ ارزشیابی امور کارکنان
سـب بـا ابعـاد و    بـر عملکـرد متنا   اي مبتنـی  هاي فنی و حرفه ـ نظام ارزشیابی کارکنان آموزش 

  .ها در حال انجام است اقتضائات در این آموزش

  .اي وجود دارد هاي نظام آموزش فنی و حرفه ـ سیستم ارزیابی عملکرد در همه مؤلفه  ارزیابی عملکرد
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نظام تأمین منابع انسانی   

هاي انتخاب منابع  ـ روش

  انسانی

  .شود ساله انجام می دار پنج ـ گزینش به صورت مدت

  .ماندگاري فقط براساس ارزیابی عملکرد استـ 

هاي جذب منابع   روش-

  انسانی

  .ـ استخدام غیردائمی است

  .پذیر است ها امکان اي شاغل در سایر حوزه وقت متخصصان حرفه ـ استخدام پاره

هاي بهسازي و  ـ روش

  تربیت منابع انسانی

  .اي وجود دارد دو سطح فنی و حرفهها در  اي براي همه رشته ـ مراکز تربیت معلم فنی و حرفه

  .هاي تربیت دبیر فنی در همه نقاط کشور به صورت قطبی وجود دارد ـ دانشگاه

  .ـ استخدام فقط از طریق دبیري فنی ممکن است

  .ـ سیستم بهسازي مستمر نیروي انسانی وجود دارد

  ـ ارتقاي منابع انسانی

  .شود م میاي انجا هاي حرفه ـ ارتقاء فقط در قالب صالحیت

  .شود بر عملکرد اجرا می ها مبتنی افزایی در همه رشته ـ بازآموزي و دانش

  .شود هاي آموزشی اجرا می ـ سیستم تضمین کیفیت دوره

  ـ تأمین منابع مادي و مالی

  .شود اي توسط بخش خصوصی هم اجرا می ـ آموزش فنی و حرفه

  .اي متنوع است هاي فنی و حرفه ـ ارائه آموزش

  .اي خاص براي نگهداري و تعمیر و جایگزینی تجهیزات اختصاص یافته است جهـ بود

  .ـ توسعه کیفی در اولویت است

ریزي درسی و فناوري آموزشی  نظام برنامه  

هاي  ـ روش

  یاددهی و یادگیري

  اي پروژه محور است هاي فنی و حرفه ـ آموزش

  .آموزان است بر فعالیت دانش املی و مبتنیهاي درسی به صورت تع ـ سازمان محتوا در کتاب و برنامه

  CBT.شود  بر رایانه اجرا می ـ یاددهی و یادگیري مبتنی

هاي مطالعه  ـ روش

و یادگیري 

  آموزان دانش

  .هاي فردي و گروهی است ـ تکالیف یادگیري در قالب پروژه

  .هاي درسی وجود دارد ها و کتاب ـ تکالیف فردي با رویکرد پژوهشی در برنامه

  .بر عملکرد است ـ ارزشیابی مبتنی

ـ رویکردها و 

هاي  روش

  ریزي درسی برنامه

  . است3بر تجزیه و تحلیل نقش  مبتنی2 و رشد اجتماعی1ریزي درسی کارایی اجتماعی ـ رویکرد برنامه

  .شود  انجام میDACUM4ـ نیازسنجی با استفاده از تکنیک 

  .تها مالك اس اي در همه حوزه رشته ـ رویکرد بین

  .ریزي درسی مشارکتی است ـ برنامه

  .اي است ریزي درسی منطقه ـ برنامه

  .هاي ناتوان وجود دارد هاي درسی خاص براي گروه ـ برنامه

  ).خاستگاه برنامه درسی منطقه و مدرسه است(پذیر است  ریزي درسی غیرمتمرکز و انعطاف ـ نظام برنامه

هاي انـسانی و شـهروند    ورت آشنایی با فناوري، دنیاي کار، ارزش اي در آموزش عمومی به ص       ـ آموزش فنی و حرفه    

  .پذیر وجود دارد مسئولیت

                                                          

 ١ Scoial Efficiency
 ٢ Social Growth
 ٣ Functional Analysis
 ٤ Developing Acyrriculum
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ـ راهنمایی و 

  مشاوره

  .شود بر سنجش استعداد و هوش انجام می ـ هدایت تحصیلی مبتنی

  .شود اي انجام می ـ مشاوره تحصیلی و شغلی در مدارس فنی و حرفه

هاي  ـ روش

ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی 

  آموزان نشدا

  .اي است بر عملکرد و چند مؤلفه ـ ارزشیابی مبتنی

  .آموز وجود دارد هاي دانش ـ ارزشیابی گروهی براي پروژه

  .شود ـ ارزشیابی تکوینی انجام می

  .اي در کشور وجود دارد هاي حرفه ـ مرکز ملی سنجش مهارت

ـ انجام 

هاي  پژوهش

  بنیادي و کاربردي

  .اي مسئولیت این کار را به عهده دارد و حرفهـ پژوهشکده خاص آموزش فنی 

  .هاي درسی است هاي تغییر برنامه پژوهی یکی از مالك ـ اقدام

ـ کاربست نتایج 

تحقیقات انجام 

  شده

  گیرند ها تصمیم می اي براساس نتایج پژوهش هاي فنی و حرفه ـ مدیران آموزش

  .اي براساس پژوهش است هاي فنی و حرفه ـ توسعه آموزش
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  ها، نقاط قوت و ضعف ها، تهدید تحلیل فرصت

هاي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته          ها عوامل محیطی در مقایسه با ابعاد خرده نظام          ـ براي تعیین فرصت   

  .است و در هر مورد، چگونگی تأثیرگذاري، ضریب تأثیر، ارزیابی آن و پیشنهاد مربوطه آمده است

هـاي   اي، ابعاد خـرده نظـام   هاي فنی و حرفه ابعاد تصویر وضعیت مطلوب آموزشـ براي تعیین نقاط قوت و ضعف      

هـاي ممکـن قـوت و ضـعف           آموزش و پرورش و مقایسه آن با وضعیت موجود تحلیل شده است که در هر مـورد حالـت                  

  .مشخص گردید

  .باشد ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف می هاي پیوست فهرست فرصت جدول

   و تهدیدهاها جدول فهرست فرصت

هاي اصلی  مؤلفه

به  )هاي نظام خرده(
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  پیشنهادها

1  
 44اجراي اصل 

  قانون اساسی
  ریزي درسی نظام برنامه

هـاي جدیـد و       سعه رشته ـ تو 

  ها اي رشته بین

  هاي جدید ـ مهارت

  ـ تولد مشاغل جدید

  فرصت  76/0  95%  8

بــر » 44«ـــ تحلیــل تــأثیر اصــل 

  هاي درسی محتواي برنامه

هـاي درسـی از       ـ بازنگري برنامـه   

  دیدگاه مشاغل جدید

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی
  ها ـ تغییر انگاره

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

هــاي درســی   تغییــر برنامــه-

  تربیت معلم

  فرصت  25/0  50%  50
ــراي    ــد ب ــاره جدی ــی انگ ــ طراح ـ

  اي هاي فنی و حرفه آموزش
2  

هاي  توصیه

المللی در  بین

هاي فنی  آموزش

ــه   اي و حرفه ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ـ پدید آمدن نیازهـاي جدیـد       

  شغلی
        

ــه   ــالحیت حرفـ ــسه صـ اي  مقایـ

  التحصیالن فنی فارغ

  ـ نظام تحقق و توسعه

ــژوهش - ــام پـ ــاي   انجـ هـ

بـر نیازهـاي      کاربردي مبتنـی  

  جدید

  فرصت  24/0  40%  6
ــه ــالحیت  و حرف ــا ص هــاي  اي ب

  اي مورد نیاز در تراز حرفه

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ـ تأمین منابع مالی به منظـور    

   موجودرقابت در فضاي
  المللی استاندارد بین        

             نیازهاي جدید شغلی-  ریزي درسی ـ نظام برنامه

3  

فراهم آمدن 

شرایط کار در 

فراتر از مرزهاي 

  المللی بین

  ها در اي رشته توسعه بین           توسعه مدیریت مشارکتی-  ـ نظام مدیریت
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  پیشنهادها

  ـ نظام منابع انسانی
ــازنگري در برنامــه هــاي  ـــ ب

  تربیت معلم
  اي وزش فنی و حرفهآم  فرصت  64/0  80%  8

  نظام تحقیق و توسعه
ـ بررسی روند توسعه بر نظام      

  آموزش و پرورش
        

هـاي    ـ بازنگري در محتواي برنامه    

  4  هاي کوچک درسی از دیدگاه بنگاه
هاي  توسعه بنگاه

  اقتصادي کوچ

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هاي   ریزي براي رشته    ـ برنامه 

  )ها تغییر انگاره(جدید 
        

ــاق آمــوزش ــی و  ـــ انطب هــاي فن

هـاي علمـی و     اي با آمـوزش     هحرف

  کاربردي

  ـ نظام منابع انسانی
ــسانی    ــروي ان ــت نی ــ تربی ـ

  متناسب با توسعه
  فرصت  56/0  80%  70

ــی   ــازگاري کیفـ ــی سـ ــ بررسـ ــ

هاي فنـی     التحصیالن آموزش   فارغ

  اي در مقایسه با و حرفه

  ـ نظام تحقیق و توسعه
ــع   ــأثیر توس ــی ت ــ بررس ه از ـ

  دیدگاه کیفیت
  هاي علمی و کاربردي آموزش        

5  

گسترش 

هاي  آموزش

  علمی و کاربردي

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هـاي    ـ تغییر محتواي برنامـه    

  درسی
  فرصت  56/0  80%  70

ــــ اقـــدام بـــراي ورود مباحـــث 

  کارآفرینی در

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــوزش در    ــازماندهی آم ــ س ـ

  جهت توسعه کارآفرینی
        

هاي درسی به صورت درس       برنامه

  مستقل و درهم تنیده
  توسعه کارآفرینی  6

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ـ مدیریت مشارکتی و حرکت     

  به سمت واگذاري
  ـ واگذاري توسعه        

  ـ نظام تأمین منابع مالی
 مشارکت شورهاي آمـوزش   -

  و پرورش
  فرصت  63/0  90%  7

اي بـه   هـاي فنـی و حرفـه        آموزش

  شوراي

  ـ نظام منابع انسانی
ــسانی  ـــ اســتفاده از منــابع ان

  ها سایر سازمان
  آموزش و پرورش استانها        

7  

حرکت به طرف 

عدم تمرکز در 

اجراي و 

ــه   سیاستگذاري ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هـاي     تغییر محتواي برنامـه    -

  درسی

  هاي درسی ـ بازنگري در برنامه

        

  هاي دانایی ـ شناسایی مؤلفه

ــازن ــ ب ــهـ اي درســی از  گري برنام

  دیدگاه اقتصاد دانایی محور

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــی     ــی و کیف ــعه کم ــ توس ـ

  بر اقتصاد دانایی محور مبتنی
  فرصت  3/0  50%  6

  ـ نظام تحقیق و توسعه
ــرورت - ــایی ض ــا و   شناس ه

  نیازهاي جدید
        

  ها اي  رشته  توسعه بین-

هـاي    ـ تغییر در نظام ارائه آموزش     

  اي حرفه فنی و
8  

توسعه اقتصادي 

کشور بر محور 

  دانایی
ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــش  - ــشارکت بخ ــعه م  توس

  خصوصی
        

اي   ـواگذاري مدارس فنی و حرفـه     

  به بخش خصوصی

9  

  

  

تغییر نقش 

ها از  دولت

گري به  تصدي

  مدیریت

  

  

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

نیـروي انــسانی   اسـتفاده از  -

  پاره وقت و متخصص
  فرصت  2/0  50%  4

ریزي درسـی بـه      واگذاري برنامه  -

  بخش خصوصی
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  پیشنهادها

  ـ نام تأمین منابع مالی
ـ مـشارکت مـالی در توسـعه        

  مدارس
        

ـ واگذاري توسعه کیفی به بخـش       

  خصوصی

9  

هاي فنی  آموزش

  اي براي و حرفه
ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

وي هـاي نیـر     ـ تغییر مهـارت   

  انسانی

  هاي ذهنی ـ تغییر انگاره

        
هاي درسی فنـی      ـ بازنگري برنامه  

  اي و حرفه

  ـ نظام تحقیق و توسعه

ــد و   ــاي جدی ــود نیازه ــ وج ـ

  ضرورت آن

  شناسی توسعه پایدار ـ ریخت

  فرصت  56/0  80%  7
ــدگاه شایــستگی هــاي فنــی،  از دی

  اجتماعی و یادگیري

  توسعه پایداري  10

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي ـ  ری

  درسی

 و هاي جدید   ـ ضرورت وجود رشته   

  هاي موجود ـ بازنگري رشته

  ـ نیازسنجی مجدد

        
ـ برقراري نظام نظارت و راهنمایی      

  اي در آموزش فنی و حرفه

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ـــ تأکیــد بــر اجــراي برنامــه 

  درسی
  فرصت  56/0  70%  8

ــزا ــونبرگ ــشوري  ري آزم ــاي ک ه

  استاندارد

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

ــزایش صــالحیت  ــ اف ــاي  ـ ه

  اي معلمان حرفه
        

ــت   تأســیس مرکــز ســنجش کیفی

  11  نیروي کار و اعطاي گواهینامه

بیکاري ناشی از 

کیفیت نیروي 

  کار
ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  ها اي رشته ـ توسعه بین

ــته   ــدي رش ــ ناکارآم ــاي  ـ ه

  موجود

  ها هاي رشته ـ تأسیس بین        

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

هــاي  ـــ تغییــر صــالحیت  

  اي معلمان حرفه
  فرصت  64/0  80%  8

هـاي    ـ مطالعـه و بـازنگري رشـته       

  تحصیلی موجود

  ـ نظام تحقیق و توسعه
ـــ مــشخص کــردن حرکــت 

  فناوري
  هاي برتر از دیدگاه فناوري        

12  

ورود 

هاي برتر  فناوري

  به صنعت کشور
ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  اي ـ وجود نیازهاي منطقه

ریزي درسی    ـ ضرورت برنامه  

  اي منطقه

          

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــد ناشــی از   ــ تقاضــاي جدی ـ

  وجود صنعت
  فرصت  25/0  50%  5

ــه  ــام برنام ــ انج ــی   ـ ــزي درس ری

  13  اي منطقه
توزیع صنعت در 

  کشور
            ها ـ شناخت نیازها و ضرورت  ـ نظام تحقیق و توسعه

14  

کاهش نقش 

عضله و افزایش 

مغز در نیروي 

  کار

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  هاي ذهنی ـ تغییر انگاره

  هاي درسی تغییر برنامه -

هاي یاددهی و      تغییر روش   -

  یادگیري

ــه و    ــرایط عرض ــر ش ــ تغیی ـ

  تقاضاي نیروي انسانی

  فرصت  64/0  80%  8
هاي فنـی     ـ عمومی کردن آموزش   

  و حرفه اي

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  هاي موجود ـ ناسازگاري رشته

  ـ ناکارآمدي نیروي کار

  هاي ذهنی ـ تغییر انگاره

  فرصت  72/0  80%  7
ــازگاري    ــا و س ــنجش نیازه ــ س ـ

  اي هاي فنی و حرفه برنامه
15  

مشاغل تولد 

  جدید
ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

هـاي    ـ کاهش کیفیـت روش    

  آموزش، نظام ارائه
        

ــ ــوع در روشــ ــه   تنـ هـــاي ارائـ

  هاي آموزش 
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  پیشنهادها

16  
جهانی شدن 

  اقتصاد

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ــدریجی    ــاهش تــ ــ کــ ـــ

ــالحیت ــاي  صــــــ هــــــ

  التحصیالن فارغ

  فرصت  72/0  90%  8

  اي فنی و حرفه

شــدن آمــوزش فنــی و  ـــ عمــومی

  اي حرفه

  

ــام برنا ــ نظ ــهـ ــزي  م ری

  درسی

ــه  ــازگاري برنام ــ ناس ــاي  ـ ه

  درسی با دنیاي کار

ــدریجی    ــاهش تــ ــ کــ ـــ

اي  هـــاي حرفـــه صـــالحیت

  نیروي انسانی

  فرصت  56/0  70%  8

  ـ توسعه آموزش از راه دور

  ـ توسعه مراکز آموزش مجازي

هاي فنـی و      ـ ایجاد مراکز آموزش   

  العمر حرفه مادام

هاي درسـی غلطـان       ـ تهیه برنامه  

  )پذیر انعطاف(

17  

هاي  تغییر انگاره

ذهنی براي 

توسعه و 

هاي فنی  آموزش

  اي و حرفه
ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ــواي    ــدي محتـ ــ ناکارآمـ ــ

  هاي درسی برنامه
  ـ مطالعه براي شناخت انسان تراز        

18  
الگوي توسعه 

  محور انسان

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی
  فرصت  49/0  %70  7  ـ فقدان انسان تراز توسعه

هــاي فنــی و   آمــوزش(توســعه 

  )اي حرفه

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  ـ بیکاري ناشی از کیفیت

ــه  ــدي برنام ــ ناکارآم ــاي  ـ ه

  درسی

  فرصت  12/0  30%  4

هاي فنـی     ـ عمومی کردن آموزش   

  اي و حرفه

نگـري در     ـ گسترش دیـدگاه کـل     

هـاي    ریزي درسـی آمـوزش      برنامه

  اي فنی و حرفه

19  

تغییر نقش 

هاي فنی  آموزش

اي از  فهو حر

تخصص 

محوري به 

سمت رشد 

  نیروي کار
ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي رنامهب

هـا و     ـ عـدم تـوازن در روش      

  نیازها
          

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ـ ناکافی بـودن منـابع مـالی        

  براي اجراي برنامه درسی
  فرصت  2/0  40%  5

20  
تأکید بر کار 

ــه   شایسته ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هاي درسی با     نامهـ ناسازگاري بر  

  نیازهاي جدید
        

درســی بــر  هــاي ـــ تأکیــد برنامــه

  خوداشتغالی، کارآفرینی

  

هاي  تغییر انگاره

ذهنی موجود از 

  توسعه پایدار

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی
          هاي درسی ـ ناپایداري برنامه

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــالحیت  ــاهش صـ ــاي  کـ هـ

  التحصیل اي فارغ حرفه
  فرصت  25/0  50%  5

21  

در جاده اقتصاد 

به پایداري 

 و محیطی زیست

  اجتماعی
ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هـاي    آهنگـی برنامـه     ـ نـاهم  

  درسی با نیازها
        

هاي فنـی     ـ عمومی کردن آموزش   

اي بــــا تأکیــــد بــــر  حرفــــه و

ــستگی ــاعی و   شایـ ــاي اجتمـ هـ

  یادگیري

  نابع مالیـ نظام تأمین م
ـ فقدان پشتوانه بـراي منـابع       

  مالی
        

  تهدید  7    9  ـ ناهماهنگی در استخدام  ـ نظام تأمین منابع انسانی

          ـ توسعه ناموزون  ریزي ـ نظام مدیریت و برنامه

          ـ ناکارآمدي تحقیقات  ق و توسعهـ نظام تحقی

ـ اهتمـام در کارآمـد کـردن نهـاد          

توسعه این نهاد    سیاستگذار فعلی و  

  22  هاي استانی حوزه در

فقدان نهاد 

سیاستگذار کالن 

  در سطح ملی

براي 

  هاي فنی آموزش

ــه   اي و حرفه ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ـ جلوگیري از توسـعه کیفـی       

  هاي تحصیلی جدید رشته
  ـ توسعه مشارکت بخش خصوصی        
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  پیشنهادها

ــدیریت و  ــــ نـــشام مـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــــــ کـــــاهش کیفیـــــت 

  التحصیالن فارغ
  تهدید      8

ــارات از    ــزایش اعتب ــ اف ــق ـ طری

  صندوق ذخیره ارزي

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ــوازن در   ــعه مت ــدم توس ــ ع ـ

  کشور
        

23  
کاهش تدریجی 

  اعتبارات
ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي برنامه

  

          التحصیالن ـ ناکارآمدي فارغ

هاي فنی و   ـ عمومی شدن آموزش   

  اي حرفه

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ــ ناکـافی بـودن اعتبــارات و    

   کیفیتتقاضاي
  تهدید  56/0  70%  8

  ریزي رسی ـ نظام برنامه
ــه  ــازگاري برنام ــ ناس ــاي  ـ ه

  هاي جدید درسی و ضرورت
        24  

جهانی شدن 

  اقتصاد

ــام مـــدیریت و    ــ نـ ــ

  ریزي راهبردي برنامه

ـ عدم تناسـب تجهیـزات بـا        

  هاي جدید فناوري
        

هاي جهـانی شـدن       ـ تعیین مؤلفه  

تـــأثیر آن در  اقتـــصاد و بررســـی

  هاي درسی برنامه

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ـ ناکافی بودن منـابع موجـود       

  براي ادامه کار
  تهدید  64/0  80%  8

25  

نظام ارائه 

هاي فنی  آموزش

  اي و حرفه
ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

ــالحیت  ـازگاري ص ـ ناسـ ـا ــ ي هـ

  اي با نیازها حرفه
        

ــه در     ــواع ارائ ــراي ان ــدام ب ــ اق ـ

اي ماننـد     حرفه هاي فنی و    آموزش

ــصیالت    ــد از تح ــور، بع ــار مح ک

  رسمی

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

التحـصیالن    ـ ناکارآمدي فارغ  

در رویارویی با دنیـاي کـار و        

  پیچیدگی آن

  تهدید  72/0  90%  8

26  

پیچیدگی 

روزافزون دنیاي 

ــه   کار ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ــه  ــازگاري برنام ــ ناس ــاي  ـ ه

  درسی
        

بـر    ریـزي درسـی مبتنـی       ـ برنامـه  

  شایستگی

27  
تغییرات سریع 

  فناوري

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

هـاي   ـ معطل ماندن آمـوزش    

  عملی
  تهدید  81/0  90%  9

هــاي درســی  ـــ گــسترش برنامــه

  بر فناوري مبتنی

28  
تولد مشاغل 

  جدید

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی
  انـ تهیه برنامه درسی غلط  تهدید  72/0  %80  90  التحصیالن ناکارآمدي فارغ

29  

رشد مشاغل 

اي در  واسطه

  جامعه

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي برنامه

آمـوزان    ـ کاهش تعداد دانـش    

  اي فنی و حرفه

ـ بـه هـم خـوردن تـوازن در          

  هاي تحصیلی رشته

هــاي   ـــ تجمــع در رشــته   

  تحصیلی خدماتی

  تهدید  72/0  80%  9

ریـزي بـراي شناسـایی و       ـ برنامـه  

بنــدي و یــا حــذف مــشاغل  طبقــه

  اي واسطه

30  

جایگاه و منزلت 

هاي فنی  آموزش

اي در  و حرفه

  جامعه

ــدیریت و  ــام مـــ نظـــ

  ریزي برنامه

ـــــ عــــدم اســــتقبال از   

  اي هاي فنی و حرفه آموزش

ــدن   ــی ش ــت دوم تلق ــ دس ـ

  اي  و حرفه هاي فنی آموزش

  ـ کاهش کیفیت هنرجویان

  

  تهدید      8

ـ اقدام قانونی شرط اسـتخدام بـه        

  اي موجب آموزش فنی و حرفه

   بـدون    در ادامه تحـصیل    ـ تسهیل 

  کنکور
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  پیشنهادها

مشخص نبودن 

هاي  آموزش

العمر در  مادام

آموزش فنی و 

  اي حرفه

ـ کاهش منزلـت آموزشـهاي      

  اي فنی و حرفه

ـــ کــاهش تــدریجی مهــارت 

  التحصیالن فارغ

ـ عدم تطابق در رویارویی بـا       

  هاي جدید فناوري

  تهدید  64/0  80%  8

31  

  حرکت کند اجرا

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ـ ثابت ماندن انـواع ارائـه در        

  اي هاي فنی و حرفه آموزش
        

دهـی    ـ اقدام قانونی بـراي سـامان      

العمـــر در  هـــاي مـــادام آمـــوزش

  اي آموزشهاي فنی و حرفه

شدن اصل 

»44«  
  تهدید  72/0  %80  90  ـ کاهش تدریجی کیفیت  ـ نظام تأمین منابع مالی

32  

  قانون اساسی
ــ  ــام ت ــ نظ ــابع ـ أمین من

  انسانی
          اي ـ عدم گسترش بین رشته

  ــ

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

هـاي    آهنگـی برنامـه     ـ نـاهم  

  درسی و نیازها

ــاره   ــودن انگ ــشخص نب ــ م ـ

  ذهنی

ــه  ــازگاري مؤلف ــ ناس ــاي  ـ ه

  برنامه درسی با هم

  تهدید      8

33  
نبودن برنامه 

  درسی ملی

ــدیر ــام مـ یت و ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــه    ــاهنگی ارائــ ــ ناهمــ ـــ

  اي هاي فنی و حرفه آموزش
        

  ـ تأکید بر تهیه برنامه درسی ملی

  ریزي درسی ـ نظام برنامه
هـا و   ـ پاسخگو نبودن برنامـه  

  نیازها
        

  تهدید      9  ـ عدم پشتوانه کافی در توسعه کیفی   انسانیـ نظام تأمین منابع

  ـ نظام تأمین منابع مالی
ــافی در    ــشتوانه ک ــدم پ ــ ع ـ

  اختصاص بودجه
        

فقدان قانون 

جامع آموزش 

  فنی و

  اي حرفه

          ها ـ رها بودن پژوهش  ـ نظام تحقیق و توسعه

  ـ تهیه قانون جامع آموزش فنی و

  اي و تصویب آن در پارلمان حرفه

34  

فقدان ارتباط 

سازمانی 

تأثیرگذار در 

  هاي آموزش

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  ها ـ همپوشی برنامه

  هاي قانونی ـ ادغام جایگاه

  ـ سردرگمی در سنجش نیازها

  ـ وجود قانون جامع  تهدید      7

ـــ نظــام مــدیریت در   

  ریزي راهبردي برنامه

  ـ کاهش کیفیت

  هاي فعالیت ـ گسترش حوزه

  ـ تکراري بودن

  اي براي آموزش فنی و حرفه        

35  

  

  

  

رسمی، 

غیررسمی و 

  نایافته سازمان

  

  

  

  

  نابع مالیـ نظام تأمین م

هـاي   ــ کـاهش تنـوع رشـته    

  تحصیلی

  ـ کاهش کیفیت

        

پـذیري در   تنوع ریزي براي ـ برنامه 

  اي حرفه هاي فنی و ارائه آموزش
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  پیشنهادها

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي برنامه
  تهدید      8  ـ عدم توزیع در ارائه

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  سانیان

هـاي    ـ عدم گـسترش رشـته     

  جدید
        36  

فقدان مشارکت 

بخش خصوصی 

  هاي در آموزش

  اي فنی و حرفه
ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه
  تهدید      8  ـ کاهش کیفیت

انحالل 

هاي  دانشکده

  تربیت دبیر فنی

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

هـاي    ـ عدم گـسترش رشـته     

  تحصیلی مادر
          

37  

کهولت نیروي 

  انسانی

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  يریزي راهبرد برنامه
  تدریجی بازنشستگیـ   تهدید      9  ـ کاهش کیفیت

38  
بازنشستگی (

  )آواري

ــابع   ــأمین من ــام ت ــ نظ ـ

  انسانی

ــالحیت  ــاهش ص ــ ک ــاي  ـ ه

  اي فارغ التحصیالن حرفه
  در توازن با استخدام        

39  

تجمیع 

هنرجویان در 

هاي با  رشته

تجهیزات کم و 

  خدماتی

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي برنامه

وي ـــ کــاهش تــدریجی نیــر

هاي تحصیلی    انسانی در رشته  

  مادر

ــب    ــوازن در ترکی ــدم ت ــ ع ـ

  نیروي انسانی

9  
90%  

  
  تهدید  81/0

هــاي  گــذاري در رشــته ـــ ســرمایه

  اصلی و مادر

ــته    ــوازن رش ــع مت ــ توزی ــاي  ـ ه

  تحصیلی براساس نیاز

40  

مشخص نبودن 

رابطه آموزش و 

  کار

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  

ــــــ عــــــدم انطبــــــاق  

   دنیاي کارالتحصیالن با فارغ

  ـ بیکاري نیروي کار

  ـ کاهش تدریجی کیفیت

  تهدید  72/0  90%  8

ـــ طراحــی الگــوي رابطــه کــار و  

  آموزش

  

41  

اینرسی بیش از 

هاي  حد آموزش

اي  فنی و حرفه

در مقابل 

  تغییرات محیطی

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

ـ عدم پاسخگویی به نیازهاي     

  جدید

  التحصیالن ـ ناکارآمدي فارغ

  تهدید  56/0  70%  8

ــان    ــی غلط ــه درس ــه برنام ــ تهی ـ

  )پذیر شکل(

هاي درسی با رویکرد      ـ تهیه برنامه  

  ژنریک

  اي ـ تهیه برنامه درسی منطقه

42  

تمرکز در 

هاي فنی  آموزش

  اي و حرفه

ــدیریت و  ــام مـ ــــ نظـ

  ریزي راهبردي برنامه

ــه  ــام برنام ــ نظ ــزي  ـ ری

  درسی

  ـ نظام تأمین منابع مالی

  9  اي ـ ناسازگاري منطقه
90%  

  
  تهدید  81/0

ــه  ــعه برنام ــ توس ــی  ـ ــزي درس ری

  اي منطقه

  هاي درسی غلطان ـ تهیه برنامه

  هاي درسی ژنریک ـ تهیه برنامه

  

  



بررسی وضعیت موجود عملکرد یادگیري

آموزش کمیته/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

230

  جدول نقاط قوت و ضعف

خرده 

  هاي نظام

آموزش و 

  پرورش

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  هاي حالت

نقطه 

  ضعف

ممکن 

  نقطه فوت
  پیشنهادات

نظام . 1

مدیریت و 

ي ریز برنامه

  راهبردي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظام . 2

تأمین منابع 

  انسانی

  ـ راهبرد کالن

 در حال حاضر راهبردي 

کالن موثر بر نظام آموزش 

  اي وجود ندارد فنی و حرفه

  ـ سبک مدیریت و رهبري

 مدیریت موجود 

غیرمشارکتی و سلسله مراتبی 

  است

ریزي آموزشی و  ـ برنامه

  توسعه

ها   توسعه در این آموزش

  کمی و باشتاب است

ریزي آموزشی سنتی   برنامه

  گیرد و غیرتعاملی انجام می

هاي   توسعه موجود آموزش

اي بر محور  فنی و حرفه

  اي نیست نیازهاي منطقه

  

ـ فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

 سامانه سازماندهی نیروي 

  انسانی وجود دارد

  ـ نظارت و ارزشیابی

 نظارت مستمر و موثر 

  وجود ندارد

 ارزشیابی از مؤسسات 

اي براي  آموزش فنی و حرفه

  شود بندي انجام نمی درجه

  

  ـ ارزشیابی امور کارکنان

 ارزشیابی کارکنان انجام 

شود و در حال بهبود  می

  

 وجود یک نهاد ملی سیاستگذار 

کالن قانونی موثر با ترکیب همه 

هاي فنی و  اندرکاران آموزش دست

اي و انتقال تدریجی  حرفه

  هاي ذینفع سیاستگذاري به گروه

 توسعه مدیریت مشارکت و 

هاي تخت و افقی و تفویض  سازمان

مراه با نظارت و انتقال اختیار ه

هاي  تدریجی مدیریت به حوزه

  استانی

  

 تغییر رویکرد توسعه از کمی به 

کیفی و به صورت توأمان و براساس 

  اصل تدریج باشد

ریزي آموزشی به صورت   برنامه

  تعاملی انجام گیرد

هاي فنی و   توسعه آموزش

اي و  اي با رویکرد منطقه حرفه

ر منطقه هاي متوازن در ه مشارکت

انجام شود و توسعه پایدار مالك 

  قرار گیرد

  

 توسعه سامانه اطالعات نیروي 

انسانی به نحوي که امکان حرکت 

  ها وجود داشته باشد حول همه مؤلفه

  

 استقرار سیستم نظارت مستمر از 

اي  واحدهاي آموزش فنی و حرفه

  )پایش مداوم(

بندي مؤسسات آموزش فنی   درجه

هاي اساسی  ولویتاي از ا و حرفه
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خرده 

  هاي نظام

آموزش و 

  پرورش

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  هاي حالت

نقطه 

  ضعف

ممکن 

  نقطه فوت
  پیشنهادات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستمر است

  ـ ارزیابی عملکرد

 سیستم ارزیابی عملکرد 

  وجود ندارد

  

ابع هاي انتخاب من ـ روش

  انسانی

 گزینش منابع انسانی به 

صورت استخدام انجام 

شود و در برخی از مناطق  می

این استخدام از مسیر 

  شود التدریس طی می حق

  

هاي جذب منابع  ـ روش

  انسانی

التدریس  حق  

استخدام دائم   

استخدام پیمانی   

  

هاي بهسازي و تربیت  ـ روش

  منابع انسانی

تربیت نیروي انسانی در  

ها و برابر نیاز وجود  همه رشته

  ندارد

التحصیالن   استخدام فارغ

  غیر دبیري

 نبود سیستم بهسازي 

  مستمر نیروي انسانی

  ـ ارتقاي منابع انسانی

 با توجه به اینکه سیستم 

ارتقاي منابع انسانی وجود 

شود  ساله اجرا می دارد و همه

اما چون در راستاي 

اي  هاي حرفه صالحیت

  است

هاي   نزدیک کردن ارزشیابی

کارکنان به سطح واقعی و پرهیز از 

  اثر کردن آن یکنواخت و بی

  

 طراحی و استقرار سیستم ارزیابی 

هاي نظام  عملکرد از همه مؤلفه

  اي آموزش فنی و حرفه

  

 گزینش منابع انسانی باید از 

حالت متمرکز و دائمی بودن خارج 

ف زیادي در به شود و انعطا

کارگیري نیروي انسانی از طریق 

  مشارکت را داشته باشد

  

  

 پرهیز از جذب از طریق 

  التدریس حق

دار  استخدام زمان  

موردي ندارد   

  

  

توسعه مراکز تربیت دبیر فنی   

 توسعه مراکز تربیت معلم فنی 

  )کاردانی(

پرهیز از استخدام غیر دبیري فنی   

ستم  طراحی و استقرار سی

  بهسازي مستمر نیروي انسانی

  

  

اي  هاي حرفه  تعریف صالحیت

هنرآموزان در هر رشته تحصیلی و 

طراحی سیستم ارتقاء به موجب 

  .اي هاي حرفه صالحیت
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خرده 

  هاي نظام

آموزش و 

  پرورش

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  هاي حالت

نقطه 

  ضعف

ممکن 

  نقطه فوت
  پیشنهادات

ن نیست و با کیفیت هنرآموزا

شود کفایت الزم را  اجرا نمی

  ندارد

 نظارت مستمر بر اجراي 

هاي آموزشی بازآموزي و  دوره

  افزایی هنرآموزان دانش

 استقرار سیستم تضمین کیفیت و 

  وره آموزشیاجراي آن براي هر د

نظام . 3

تأمین منابع 

مالی و 

  مادي

  ـ تأمین منابع مادي و مالی

ی و هاي فن  سهم آموزش

اي از کل بودجه آموزش  حرفه

و پرورش بسیار ناچیز و در 

  حد روزمرگی است

  

 بودجه مورد نیاز تجهیزات 

ها وجود  در برخی از رشته

  ندارد و یا بسیار کم است

 اختصاص بودجه براساس 

آموزي قادر به  سرانه دانش

هاي فنی  حفظ کیفیت آموزش

  اي نیست و حرفه

  

توسعه مشارکت بخش خصوصی  

هاي فنی و  در اجراي آموزش

  اي حرفه

اي خاص   اختصاص ردیف بودجه

براي نگهداري و تعمیر تجهیزات 

  موجود

 افزایش انبساطی بودجه آموزش 

اي براي خروج از  فنی و حرفه

  وضعیت موجود

 پرهیز از توسعه کمی و حرکت در 

  )کمی ـ کیفی(مسیر توسعه توأمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظام . 4

ریزي  برنامه

درسی و 

فناوري 

  آموزشی

هاي یاددهی و  ـ روش

  یادگیري

هاي یاددهی و   روش

یادگیري بیشتر معلم محور و 

ها  غیرفعال است اکثر کالس

به صورت سخنرانی و یک 

شود و از  طرفه اجرا می

فناوري آموزشی کمترین 

  شود استفاده انجام می

  

هاي مطالعه و  ـ روش

  آموزان شیادگیري دان

 یادگیري و مطالعه 

آموزان بیشتر از طریق  دانش

حضور در کالس درس و 

کارگاه و پاسخ به تکالیف 

  

هاي فعال در   توسعه روش

یاددهی و حرکت در جهت 

آموزمحوري در میدان  دانش

  یادگیري

ها و  دهی محتواي برنامه  سازمان

بر اجراي  هاي درسی مبتنی کتاب

  موزشهاي فعال در آ روش

 توسعه پروژه محوري در 

اي هاي فنی و حرف آموزش

قرار دادن تکالیف یادگیري در قالب 

  هاي فردي و گروهی پروژه

بر   انجام تکالیف فردي مبتنی

تحقیق فرد و قرار دادن آن در 

  هاي درسی برنامه

 تغییر جهت ارزشیابی پیشرفت 
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خرده 

  هاي نظام

آموزش و 

  پرورش

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  هاي حالت

نقطه 

  ضعف

ممکن 

  نقطه فوت
  پیشنهادات

اي است و کمتر  مدرسه

هاي مطالعه مدنظر  مهارت

  قرار دارد

  

هاي  ـ رویکردها و روش

  ریزي درسی برنامه

ریزي درسی   رویکرد برنامه

  بر تحلیل شغل استوار است

درسی ریزي  روش برنامه 

  مشارکتی است

ریزي درسی متمرکز   برنامه

  است

  ـ راهنمایی و مشاوره

در سال اول متوسطه 

بر  راهنمایی و مشاوره مبتنی

سنجش هوش، استعداد، 

  عملکرد یادگیري وجود دارد

  

هاي ارزشیابی  ـ روش

پیشرفته تحصیلی 

  آموزان دانش

 ارزشیابی تکوینی وجود 

  دارد

 ارزشیابی تراکمی وجود 

  اردد

بر عملکرد   ارزشیابی مبتنی

  تا حدي وجود دارد

بر پروژه و   ارزشیابی مبتنی

  کار گروهی نیز وجود دارد

بر  تحصیلی از ارزشیابی مبتنی

  بر عملکرد تنیحافظه به ارزشیابی مب

  

 تغییر انگاره ذهنی از تحلیل 

شغلی بر تحلیل عملکرد در 

  ریزي درسی برنامه

Job analysis I functional 
analysis

ریزي   توسعه مشارکت در برنامه

درسی با حرکت در مسیر توسعه 

  اي منطقه

ریزي درسی   توسعه برنامه

  اي منطقه

توسعه کیفی راهنمایی و مشاوره و 

   بر حسن اجراي آننظارت

  

  

  

  

ریزي براي تضمین کیفیت  برنامه  

 طراحی ارزشیابی پیشرفت 

  اي تحصیلی تراکمی چند مؤلفه

بر   توسعه کیفی ارزشیابی مبتنی

  )ژوژمان(عملکرد 

  

ریزي و استقرار سیستم   برنامه

چند (اي و قضاوتی  ارزشیابی پروژه

ریزي  در نظام برنامه) ارزشیاب

هاي فنی و  موزشدرسی و اجراي آ

  اي حرفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظام . 5

تحقیق و 

  توسعه

هاي بنیادي،  ـ انجام پژوهش

  اي کاربردي و توسعه

 فقر پژوهشی فراوان وجود 

  دارد

هاي بنیادي و   پژوهش

  

  

اي خاص   تأسیس پژوهشکده

  اي هاي فنی و حرفه آموزش

هاي کاربردي و   انجام پژوهش
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خرده 

  هاي نظام

آموزش و 

  پرورش

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  هاي حالت

نقطه 

  ضعف

ممکن 

  نقطه فوت
  پیشنهادات

  شود  نمیکاربردي انجام

 برخی از اوقات 

اي در حد  هاي توسعه پژوهش

  شود کوچک انجام می

  

ـ کاربست نتایج تحقیقات 

  انجام شده

 انجام کاربست نادر است و 

مدیران تمایلی به کاربست 

  نتایج ندارند

 نتایج تحقیقات متناسب با 

  باشد نیازها نمی

 تحقیقات از روایی بیرونی 

و درونی خوبی برخوردار 

  یستن

  بنیادي

  

 توسعه اقدام پژوهی در 

  اي هاي فنی و حرفه آموزش

  

  

  

 الزام مدیران به کاربست نتایج 

  تحقیقات مرتب

 سفارش تحقیقات مرتبط و مورد 

  نیاز از طریق فرایند نیازسنجی

اي و با  ر حرفه تربیت پژوهشگ

  صالحیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  گیري بندي و نتیجه جمع

هـاي    نامـه   انداز و توصیه    اي در ایران براساس معیارهاي دوگانه چشم        هاي فنی و حرفه     تصویر وضع مطلوب آموزش   

ر از عملکـرد یـادگیري      هاي پنجگانه آموزش و پـرورش متـأث         المللی و مقایسه آن با وضعیت موجود در ابعاد خره نظام            بین

دار و حرکت  انگیز باشد اما تعیین فاصله موجود و مطلوب به صورت نظام آموزان ممکن است در نگاه اول قدري یأس    دانش

  .ریزي راهبردي مسیر را هموار و ممکن خواهد کرد ساله برنامه هاي پنج در آن مسیر در قالب دوره

دهد امري محتوم است که باید در جهت آن حرکـت   حال حاضر رخ میها در مقایسه با آنچه در   پذیرش این فاصله  

کرد و در فضاي تعیین راهبردهاي اساسی در سند ملی آموزش و پرورش مورد توجه قرار داد به هر صورت برخورد فضاي                      

یري و  پـذ   ها و تهدیدها با نقاط قوت و ضعف توازن و تناسـب الزم را در چهـار ناحیـه توانمنـدي، بحـران، آسـیب                          فرصت

تواند از حداقل شـروع و بـه حـداکثر خـتم        تصویر وضع مطلوب مجازي است بنابراین می      . محدودیت به وجود خواهد آورد    

  .شود

تواند حالتی دوگانه داشته باشد به این معنی که هم در مقام نقطـه ضـعف ظـاهر     ها می برخی از نقاط قوت و ضعف   

د که در این مطالعه براي پرهیز از آشفتگی هر یک از آنها به صـورت                شود و هم آن را نقطه قوت از بعدي دیگر تصور کر           

تواند قـوت و در بعـدي دیگـر     اما ابعاد مختلفی در یک مؤلفه وجود دارد که در یک بعد می        . واحد در نظر گرفته شده است     

  . باید مدنظر باشدSWOTsضعف تلقی شود که در تحلیل 

هاي ذهنی، یدي و نگرشـی از نگـاه مطلوبیـت خـرده      گانه مهارت  سههاي    آموزان در حیطه    عملکرد یادگیري دانش  

هـا   کند اما از دیدگاه بـسندگی و کفایـت و سـودمندي مؤلفـه     ها اگرچه به لحاظ روشی کار را ساده و قابل تعریف می        نظام

لقی کرده و در پوشی کرده است و آن را به عنوان محدودیت ت        قدري مورد تردید است که پژوهشگر از این تردید نیز چشم          

  .همان قالب حرکت خویش را ادامه داده است

اي را در مطالعـه   هایی از جنس رابطه آموزش و کار از دیدگاه حذف بیکـاري از راه آمـوزش فنـی و حرفـه           سفسطه

هـا    اي یک طرفه و قابل تعریف فقط از نگاه سهولت آن را در قالب سازماندهی اشتغال توسط دولت                   لحاظ و به جاي رابطه    

اي و تعریف این رابطه قرار داده است بـه عبـارت بهتـر ایـن                  هاي فنی و حرفه     از ابعاد مختلف و به تبع آن توسعه آموزش        

اي موجب اشتغال خواهد شد کـه بایـد از    اي شود نه آموزش فنی و حرفه     اشتغال است که باید موجب آموزش فنی و حرفه        

  .آن پرهیز کرد

هاي آموزشی پنجگانه در مقابـل وضـع    ود دارد که در آن تحلیل، خرده نظام امکان تحلیل به طریق دیگري نیز وج      

هاي آنها فراهم کرد که در این مطالعه از این روش استفاده نشد ولی امکان      مطلوب قرار گیرند و تناظر چندگانه بین مؤلفه       
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  .آن به راحتی وجود دارد و ممکن است مفید باشد

هاي زیادي را داشته است که نباید آن را نادیده گرفت از جملـه         ر موفقیت اي کنونی کشو    نظام آموزش فنی و حرفه    

اي در کـاردانش، توسـعه        هاي مهـارتی و انطبـاق منطقـه          درصدي طی کمتر از دو دهه، تنوع رشته        300آنها توسعه کمی    

رود کـه    شمار می  هاي مطلوب به    از جمله این موفقیت   . نظیر است    درصد که در نوع خود بی      500فضاهاي کالبدي بیش از     

انداز   هاي ناشی از فضاي آرام سیاسی، وجود چشم         هاي پژوهشی فراوان، فرصت     زیربناي کار بعدي قرار خواهد گرفت اقدام      

ها است اما علیرغم همه این موارد اشکاالت اساسی نیز در آن وجود دارد                پذیري نیز از جمله دیگر مؤلفه       ساله، برنامه   بیست

  .دریج آنها حل کردکه باید با تردید و ت

توان این فهم را کـرد کـه آمـوزش فنـی و            اي در آموزش عمومی به صورت کلی می         در مورد آموزش فنی و حرفه     

اي در آموزش عمومی در چارچوبی قصد شده و با برنامه درسی وجود ندارد آنچه که در برنامـه درسـی فعلـی جـاي                           حرفه

اي در آموزش عمومی باید بـه   هاي آموزش فنی و حرفه  مؤلفه. باشد  میهاي مورد مطالعه      گرفته است حسب نیازهاي حوزه    

  .اي و با قصد وارد شود صورت برنامه

اي در هر کشوري با اندازه و قامت اقتصادي آن کشور رابطه مستقیم دارد به عبارت دیگر           هاي فنی و حرفه     آموزش

 بایـدها و نبایـدهاي نظـام اقتـصادي هـر کـشوري              تواند و نباید بـدون در نظـر گـرفتن           اي نمی   هاي فنی و حرفه     آموزش

توان موارد زیر را به عنـوان خطـوط راهنمـا     ریزي و اجرا شود و یا تقلیدي باشد بنابر این براساس بررسی موجود می   برنامه

  .اي ایران ذکر کرد براي آموزش فنی و حرفه

کند و در جهت شفافیت این رابطـه بکوشـد و   اي باید رابطه خویش را با بازار کار تعیین       هاي فنی و حرفه     ـ آموزش 

  .همواره پاسخگوي این رابطه باشد

اي باید از دنیاي کار و اشتغال گرفته شـود و همـواره توانـایی تغییـر بـا                   هاي تحصیلی آموزش فنی و حرفه       ـ رشته 

  .هاي جدید و پیچیدگی دنیاي کار را داشته باشد فناوري

هاي تحـصیلی   م و گاهی پیشگام مسیر خویش را طی کند و پایداري رشتهاي باید همگا هاي فنی و حرفه     ـ آموزش 

  .در رابطه با تغییرات فناوري در پایش مداوم باشد

اي بایـد بـه صـورت مـشارکتی بـا صـاحبان مـشاغل، صـنعت،          هاي فنی و حرفـه      ریزي درسی در آموزش     ـ برنامه 

ـ     اي و در فضاي هرچه نزدیک       کارفرمایان و استادکاران حرفه    ه حـوزه عمـل انجـام گیـرد و از انعطـاف بـسیار بـراي            تـر ب

  .پاسخگویی برخوردار باشد

ریـزي درسـی     اي رشد و گسترش یابد بنابر این برنامـه          اي باید متناسب با توسعه منطقه       هاي فنی و حرفه     ـ آموزش 

  .اي باید به عنوان زیربناي توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد منطقه
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  فصل اول ـ طرح تحقیق

  : بیان مسئله-1-1

مبتنـی شـدن   "دنیاي کنونی در حال تجربه ي تحوالت عمیق ساختاري است که یکی از محورهاي اصـلی آن را                   

 "همانگونه که تافلر در کتاب . جامعه ي صنعتی به جامعه ي اطالعاتی تحول می یابد.  تشکیل می دهد"زندگی بر دانش

زارهاي نظامی یا دالرهاي اقتصادي به معناي متعـارف کلمـه، بـه              خود توضیح داده است، قدرت از اب       "جابجایی در قدرت  

  ).1370تافلر، ( تحول مفهومی پیدا کرده است !دانایی و اطالعات !نظام 

زندگی بـر   . است) IT(نتیجه ي این تحوالت، عبور جهان از دوره ي تکنولوژي مواد به دوره ي فناوري اطالعات                 

جریان شناوري از اطالعات فرامـرزي کـه   . ه تر از پیش، به دانش متکی شده است      روي سیاره، در ابعاد عمیق تر و گسترد       

کوه و دریا و مرز و دیوار نیز مانع آن نمی شود، نظام دانایی در مقیاس جهانی را در خود جاري مـی سـازد و کـل زنـدگی           

  .  تکوین می یابد"انش اقتصاد د"بدین ترتیب اقتصاد مبتنی بر دانش و حتی . انسان را به خود وابسته می کند

در چنین شرایطی، سهیم شدن در بازار تولید دانایی و مشارکت در فرآیندهاي آن و تعامل فعال با آن و استفاده ي                      

ي جدید به طرز اجتنـاب ناپـذیري   جامعه . مداوم و بهنگام از آن، نه تنها رمز توسعه بلکه شرط بقاي جوامع تلقی می شود      

جامعه اي که به اطالعات درست مانند هوا در نایچـه هـا و خـون در     (Brown, 2002) باشد "باید جامعه اي یادگیرنده 

مشاغل در آن، بیش از گذشته مبنی بر علم هستند  و مفهوم کسب و کار در آن عمیقاً دگرگون شده     . رگها نیاز مداوم دارد   

) کـارگر و کارمنـد دانـش      (اهمیت یافته است و با تعریف مجدد کار و نیـروي کـار، مفهـوم دانـش کـار                    کار فکري   . است

، تـا  2000در اروپاي سـال  ) 1375شاف، ( مرکزي شده است " بیش از پیش "سهم فعالیت دانشی    . موضوعیت یافته است  

حتـی در  . بـود % 80ر آمریکا تـا  مشاغل عمیقاً به مهارتهاي فکري و علمی و تخصصی متکی شدند و این شاخص د      % 70

مشاغلی مانند کشاورزي و باغبانی، براي رفع آفات و کاربرد صحیح کودها، گونه شناسی گیاهان، پیوندها و تقویت بـذرها،          

مهندسی ژنتیک ، نگهداري و کاربرد ماشین آالت و اطالع از فنون و روشها و سرانجام اطالع از تقاضاي متنوع و متحول                    

  ).1375هندي ، (به توانایی مغزي بیش از عضالنی نیاز وجود دارد ، ...بازار و

، در جامعه ي اطالعاتی، اهمیـت محـوري         ) صنعت آموزش عالی  (در این راستاست که آموزش عالی، به صورت یک صنعت           

ام توسعه عمیقاً مبتنی بر در اقتصاد دانش، نظ. کاالیی شدن آموزش عالی در این رهگذر معنا و مفهوم خود را نشان می دهد. یافته است

  . و موکول به دانایی شده و بخش آموزش عالی در چنین اقتصادي، به صورت یک بخش تعیین کننده و راهبر، درآمده است

در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، بـه توسـعه ي مبتنـی بـر دانـایی،                  
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 محقق نمی شود و ایـن مهـم،   " آموزش عالی"ن جهت گیري بدون نقش و اثربخشی تصریح شده است و بدون تردید ای 

طـرح حاضـر بـه همـین منظـور بـه            . نیازمند بررسی علمی جایگاه بخش آموزش عالی در برنامه هاي توسعه کشور است            

  .توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه می پردازد

  : و ضرورت تحقیق اهمیت-2-1

سرمایه ي انسانی پشتوانه مهم توسعه در ابعـاد  . توسعه منابع انسانی، پایه ي اصلی و اساسی توسعه ي کشور است    

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است و بخش آموزش عالی در این راستا، نقش و جایگاه محوري در نظام توسـعه ي ملـی                       

یف مجددي از مأموریت بخش آموزش عالی و اهداف و کارکردهاي دانـشگاهها  در واقع راهبرد توسعه ي ملی به تعر . دارد

  .و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیاز دارد و این مهم بدون تحلیل بخش آموزش عالی امکانپذیر نیست

بنا به رویکرد سیستمی، نظام توسعه ي اقتصادي و اجتماعی فرهنگی و سیاسی در کشور به نوبه ي خود از خـرده                      

امهایی تشکیل یافته است که یکی از تعیین کننده ترین آنها، خرده نظام آموزش عالی است بـه حـدي کـه برونـدادها،        نظ

بـراي اینکـه    . محصوالت و نتایج خرده سیستم آموزش عالی، در واقع دروندادي براي سایر خرده سیستمهاي توسعه است               

انش براي کمـک بـه نظـام توسـعه ي اقتـصادي، اجتمـاعی،           بخش آموزش عالی بتواند نقش بنیادین خود را در اقتصاد د          

فرهنگی و سیاسی ایفاد بکند نیازمند بازتعریف مقاصد، جهتگیري ها ، راهبردها، خط مـشی هـا  و اهـداف و کارکردهـاي           

خود است تا بتواند سازگاري فعال تري با محیط متحول جهانی وداخلی و تغییرات سـاختاري و رقابتهـاي فزاینـده داشـته               

  .باشند

   تعریف مجدد نقش و جایگاه آموزش عالی در نظام کالن توسعه، جز با تحلیل روند پیـشین آن امکانپـذیر نیـست و در                       

بنابراین تحلیل عملکرد بخش آموزش عالی طی برنامـه هـاي اول و      . همین راستا، تحقیق حاضر، اهمیت و ضرورت پیدا می کند         

صتها و تهدیدهاي مربوط به بخش و چالشهاي پیش رو براي شناسایی راهکارهـاي              دوم و سوم، شناسایی نقاط ضعف، قوت و فر        

  .مناسب و مؤثر در چهارچوب برنامه کالن توسعه ي کشور، به عنوان اهداف این تحقیق، تعریف شده است

  : روش تحقیق و ابزارهاي گردآوري اطالعات-3-1

ي تحلیل روند برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه،           دراین تحقیق در بخش نظري از مطالعه ي کتابخانه اي و برا           

 تحلیلـی، رونـد     –از روش مطالعه ي اسنادي و بررسی اسناد و مدارك استفاده شده است و بدین ترتیب با روش توصیفی                    

همچنین براي تحلیل نقـاط     . عملکرد بخش آموزش عالی طی برنامه هاي اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار گرفته است               

 نمونه اي از دو جامعه ي آماري یعنـی اعـضاي هیـأت علمـی و متخصـصین داراي                    ، قوت و فرصتها و تهدیدها       ضعف و 

 مهندسی، علـوم پایـه، علمـی        –در گروههاي فنی    (سمتهاي مدیریتی در آموزش عالی و نیز دانشجویان دوره ي دکتري            

ب شـده اسـت و از طریـق پرسـشنامه اي کـه در               انتخـا  )n= 200( نفر 200جمعاً به تعداد    ) کشاورزي، علوم انسانی و هنر    

از نمونه اي آماري به عنـوان خبرگـان و ذینفعـان،    ) بعنوان ابزار گردآوري اطالعات(پیوست گزارش تحقیق ارائه می شود   

ق، و اطالعات گردآوري شده از این طری) 5.37rR%(بوده است   % 5/37نرخ بازگشت برابر با     . نظرخواهی شده است  

  .به صورت ماتریسی مورد تحلیل قرار گرفته است
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  :  تعریف اصطالحات مورد استفاده در تحقیق-4-1

- !!! !!! !!! !! !! ! مطالعـه و   ) سیـستماتیک ( اصطالح توصیف و تحلیل در این پژوهش به یک فرآیند نظامدار             !!

دي، اجتماعی و فرهنگی کشور بر پایـه        بررسی اسناد، شواهد و مدارك در زمینه برنامه هاي توسعه اول، دوم و سوم اقتصا              

) برنامه توسعه در حوزه آمـوزش عـالی       (یک روش علمی گفته می شود بدین منظور که تعیین شود آیا هدفهاي مورد نظر                

   "تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی

  - !!! !!! !! ! ! !!!! ! ه مسئولیت تربیـت نیـروي       یکی از بخشهاي امور اجتماعی بخش آموزش عالی است ک          !!

  .انسانی متخصص را در سطوح مختلف آموزشی بعهده دارد

- !!!!!!! ! !! ! !!! !! ! !! !! !!•! ! !! !!!!! ! ! ! !!! !! !! !!!! سـندي اسـت حـاوي مجموعـه اي از اهـداف و بیـان               !!!

 اجتمـاعی  استراتژیها، سیاستها، دستورالعمل ها و سازمان دهی الزم براي نیل به اهداف تعیین شده که مدیریت اقتصادي،              

منظور از تدوین برنامه توسعه، تـشخیص و تعیـین اسـتراتژیها و             .  اجتماعی تدوین می کند    –کشور براي توسعه اقتصادي     

  . راه دستیابی به هدفهاي کلی اقتصادي و اجتماعی را هموار سازد سیاستهایی است که به بهترین وجه،

- !!! ! !!! ! !! !! !!!! لیتهـاي هماهنـگ شـده یـک بخـش اقتـصادي یـا              فرآیند تصمیم گیري و پیش بینی فعا      !!!

به عبارت دیگر فرآیند تنظـیم رونـد   . اجتماعی و یازیربنایی در قالب استراتژي توسعه ملی و هدفهاي پیش بینی شده است 

  . و آینده یک بخش معین اقتصادي و اجتماعی در چارچوب هدفهاي ملی استحالتغییرات 

 - !!!! !!! !! ! ! !!!! ! !!! !! !! مندانه است که طی آن اهداف نظـام یـا بخـش آمـوزش عـالی       فرآیندي هوش !!

اهداف براي زمان مورد نظر تعیین و راهبردها و چارچوبهاي تصمیم گیري براي نیل به اهداف تعیین شـده بـا توجـه بـه                         

  .گردد محدودیتهاي موجود و قابل پیش بینی در طی برنامه، مشخص می

  





کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

  فصل دوم ـ مبانی نظري

  ت و پیشینه مفاهیم، تعاریف و نظریات مروري بر ادبیا-1-2

   برنامه ریزي-1-1-2

مفهوم برنامه ریزي به معنایی که از اوایل سده ي بیستم میالدي مطرح شـد، ریـشه درمبـانی مدرنیتـه ي غربـی            

 بود، بدین معنی که انسان مـدرن، تمایـل و تأکیـد خاصـی بـه      Ï و خردباوريÎاز جمله ي این مبانی، انسان باوري    . داشت

رف ذهنی و عملی بر طبیعت و جامعه داشت و می خواست براساس عقل خود بنیاد خویش، به تدبیر زندگی اجتمـاعی                      تص

  ). 1381 فراستخواه، (خود بپردازد 

 تـدابیري بـه   Ñ براي آینـده و طـرح  " Ð نقشه کشیدن"برنامه ریزي درکلی ترین و عام ترین مفهوم خود به عنوان     

 1356فیوضـات، ، (براي دستیابی به هدفهاي مطلوب، تعریف شده اسـت     ) یا ممکن الوجود  (د  منظور استفاده از منابع موجو    

  ).1364، سرمد، 1369، تقی پور ظهیر، 1369مشایخ 

جامعـه  ) 1864- 1920 (" مـاکس وبـر    " نخستین بذرهاي مفهوم برنامه ریزي را به یک لحاظ می تـوان درآراي              

 & Matteson)عقالنـی و کارآمـد امـور مطـرح کـرده اسـت       " Ò تقـسیم کـار  "شناس آلمـانی دیـد کـه بـه صـورت      

Ivancevich, بود کـه بـه عنـوان پیـشرو     1911 و در سال "فردریک تایلور"اما در معناي خاص کلمه، ابتداد  (١٩٩٣ 

  ):1368هیکس وگولت، (انقالب مدیریت علمی، برنامه ریزي را با کلید واژه هایی همچون موارد زیر تعریف کرد 

 علمی حرکت، زمان و کارسنجش. الف

طراحی و طبقه بندي منظم عملیات.  ب

پیش بینی هزینه ها و دستورالعمل هاي صرفه جویی. ج

... استانداردهاي الزم براي نظارت و. د

                                                          
1- Humanism  

2- Rationalism

3- Planning 

4- Designing / Program 

5- Labour Division
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 فـن اداره ي عمـومی و        " سال مدیریت در بخش صنعت، در کتـاب          50 مهندس فرانسوي با استفاده از       " فایول "

مه ریزي را نخستین و مهمترین کارکرد مدیریت دانست که کارکردهاي دیگر مــانند سازماندهی،              ، برنا ) 1916 ("صنعتی

 & Matteson)فایول برنامه ریزي را با مفاهیم زیـر توضـیح داد   . رهبري، ایجاد هماهنگی و نظارت، در پی آن می آید 

Ivancevich, ١٩٩٣) :   

  Îپیش بینی .  الف 

  نات مطالعه ي منابع و امکا.  ب  

تخصیص عقالنی منابع .  ج   

تعیین فرصتها .  د   

  تعیین وسایل و طراحی راههاي رسیدن به اهداف.  هـ  

  : (١٩٩٣ ,Matteson & Ivancevich)به نظر فایول، در برنامه ریزي باید به این دو سؤال اساسی پاسخ یافت 

Ïچه چیزي امکان پذیر است؟. 1

Ðچه چیزي را می خواهیم؟. 2

.  الزم برخـوردار باشـند  Ñکید کرد که برنامه ریزان باید از صالحیت تخصصی، حرفه اي و تجربه و دانـش               فایول تأ 

  :)همان(اصول زیر را فایول از لوازم مهم یک برنامه ي خوب دانسته است 

  Òدقت.  الف

Óوحدت.  ب

Ôقابلیت انعطاف.  ج

  Õپیوستگی و تداوم.  د

 دانسته است که مراحـل زیـر را   9نامه ریزي را فرآیندي نظام مند و مداوم پیتر دراکر درنیمه ي دوم قرن بیستم، بر  

   :(١٩٩٣ ,Matteson & Ivancevich)در بر می گیرد 

Îتعیین اهداف Íو انتظارات Î Î 

                                                          

1- Forecasting

بینی در برنامه ریزي، پیشگویی پیامبرانه نیست بلکه به حداقل رسانیدن عوامل نا شناخته  الزم به ذکر است که فایول تصریح می کند منظور وي از پیش *

   (Ibid, P8)است 

2- What is possible

3- What is wanted

4- Professional Competence & Knowledge 

5- Accuracy 

6- Unity 

7- Flexibility 

8- Continuous 

9- Continuous & Systematically Process

10- Objective 

11- Expectatoins 
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همراه ) Îریسک(که براساس دانش صورت می گیرد ولی با مخاطره         (انتخاب میان گزینه هاي بدیل تصمیم گیري        

)است

و روشهاي عملیاتی الزم براي اجراي تصمیمات سازماندهی کوشش ها 

اندازه گیري و ارزشیابی نتایج عملیات براساس بازخوردهاي سیستمی

   در مجموع، برنامه ریزي به عنوان فعالیت مستمر براي طراحی و تصمیم گیـري در مـورد آینـده و هدفگـذاري                      

لیت مستمر، اجزایی را به قـرار زیـر در بـر مـی گیـرد      این فعا. براي آن براساس شناخت موقعیت کنونی دانسته شده است      

  ):1371سیاري، (

هدفگذاري.  الف 

انتخاب بهترین گزینه هاي تصمیم گیري.  ب   

تعیین بهترین مسیرها. ج   

تعیین روشها و وسایل.  د   

  ارزشیابی مداوم عملکرد با تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها.  هـ  

همـاهنگی الزم   ) الـف بـا ب و ج      (ه ریزي الزم است بین اهداف و تصمیم ها و مسیرهاي اتخاذ شـده                براي برنام 

منابع مالی به . متناسب و نیز از کارآیی و قابلیت انعطاف الزم برخوردار باشند) د با الف (وجود داشته باشد، وسایل با اهداف       

  ).همان(رت کارآمد انجام بپذیرد درستی و در حد کافی تخصیص داده شود و سازماندهی ها به صو

  : برنامه ریزي آموزشی. 2-1-2

 را کاربرد روشهاي تحلیلـی در       " برنامه ریزي آموزشی   " قرن بیستم،    80گروه مشاوران یونسکو، در اواخر دهه ي        !

 زیـر را در  مورد هر یک از اجزاي نظام آموزشی با هدف استقرار یک نظام آموزشی کارآمد، تعریف کرده اند که فعالیتهـاي          

!!!!).1369مشایخ، ( بر می گیرد

گردآوري سازمان یافته ي اطالعات و استقرار پایگاه داده ها در باره ي اجزاي متشکله ي نظام آموزشی                  . 1

و مسائل آن 

 برقـراري   تشخیص دقیق منابع آموزشی مورد نیاز مانند بودجه، آموزش دهنده، تجهیـزات، کتـب و مـواد                . 2

 منـابع مـالی، افکـار عمـومی،          ستگذاران و تصمیم گیرندگان، کارفرمایان و صـاحبان مـشاغل،         ارتباط مؤثر با دولت، سیا    

رسانه ها و مراکز اطالع رسانی، منابع پژوهشی، مدیران آموزشی، آموزش دهنـدگان، آمـوزش گیرنـدگان و خـانواده ي            

آنها به منظور جهت گیري اهداف برنامه ریزي 

ــه آموزش ها و یــادگیري هایی براي تأمین چـه تعـداد دانـش    تصمیم گیري در مــورد این که به چـ   . 3

.آموختگان با چه مهارتهایی و کدام نتایج مورد انتظار، نیاز داریم

 نیز در همان دهه، برنامه ریزي آموزشی را مجموعـه اي نظـام منـد از فرآینـدهاي فنـی، عقالنـی و                       " ماالن "   

  ):1373ماالن، (سته اي را به شرح زیردر برمی گیرد اجتماعی تعریف کرده است که مراحل به هم پیو

                                                          

1- Risk 
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تشخیص موقعیت یک نظام آموزشی و نتایج آن . 1

تعیین هدفها . 2

سیاستگذاري. 3

برآورد منابع مورد نیاز. 4

انتخاب شاخصها . 5

مشارکت گروههاي مختلف. 6

تأمین لوازم ساختاري، اداري، پارلمانی. 7

و تخصیص ها تعیین و تعریف عملیات اجرایی، پروژه ها، بودجه ها . 8

نظارت بر عملیات، ارزشیابی و بازنگري . 9

  :  برنامه ریزي آموزش عالی-3-1-2

 باهمکـاري دفتـر منطقـه اي        1986 در سمپوزیوم منطقه اي برنامه ریزي بلند مدت آموزش عالی که از سـپتامبر               

ناي دو تعریف پایـه از برنامـه ریـزي    بر مبیونسکو براي آسیا و اقیانوسیه درداکا تشکیل شده بود، برنامه ریزي آموزش عالی       

  ).1370افشاري و دیگران، (آموزش عالی، تعیین شده است 

ارائه شده که در آن، برنامه ریزي آموزشی به معناي کاربرد تحلیـل    ) 1970(  تعریف نخست از سوي فیلیپ گومبز       

ف و نیازهاي آموزش گیرنـدگان و کـل         نظام مند فرآیندهاي توسعه ي آموزشی به منظور پاسخگویی واقع گرایانه به اهدا            

بـود کـه برنامـه ریـزي آموزشـی را           ) 1975( و تعریف دوم از آن مک میک         جامعه به صورت اثربخش دانسته شده است      

فرآیند مداومی از اطالع رسانی و تصمیم گیري و ارزشیابی تحقق اهداف و اثربخشی و بازنگري و بهبود، معنا کرده اسـت               

  ).همان(

وزیوم، تأکید شده که برنامه ریزي آموزش عالی، صرفاً به معناي پیش بینی تقاضاي اجتماعی و نیروي  در این سمپ

انسانی ماهرو متخصص مورد نیاز و سپس تعیین محلهاي پذیرش دانشجو در مؤسسات به تفکیک رشـته هـا و دوره هـا                       

، فرآیندي از تعیین اهـداف، خـط مـشی هـا و     نیست بلکه بر مبناي دو تعریف پایه ي یاد شده، برنامه ریزي آموزش عالی           

  ).همان(راهبردها دانسته شده که در برگیرنده ابعاد فنی، سیستمی، جامعه نگر وکالن نگر است 

  : فرآیند برنامه ریزي آموزش عالی براساس تعریف سمپوزیوم یاد شده، در برگیرنده ي مواردي به شرح زیر است

زیادي از گروهها و سازمانهاي ذي نفع، ذي ربط و ذي عالقـه             مشارکت مؤسسات آموزش عالی و تعداد       . 1

در فرآیندها

رویکرد پژوهشی در برنامه ریزي و بهره گیري از یافته هاي علمی . 2

جمع آوري داده ها و تحلیل سیستمی اطالعات . 3

ایجاد توافقی تصوري از آینده و نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادي و اجتماعی . 4

 موجود در جهت آینده ي مطلوب جهتگیري تحول وضع. 5

                                                          

 - 1356( ونیز بنگرید به کومبز(
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حصول توافق درباره ي تخصیص تفصیلی منابع . 6

ابداع مکانیسم هاي اجرایی مناسب براي تغییر وضع موجود و تحقق آینده ي مطلوب . 7

پـیـوند بــرنــامه ریزي دانشگاهی با برنامه ریزي صور مختلف آموزش به ویژه آموزش حرفه اي و فنی . 8

)همان( پیشرفت و ارزشیابی نتایج حاصله تدارك وسایل نظارت بر. 9

!! تحوالت مفهومی برنامه ریزي در کشورهاي جهان -2-2

 بازار رقابتی در کنار قابلیتها و کارکردهاي بسیاري که داشته است، از برخی جهات نیز ضعفها و ناکارآمـدي هـایی         

که طیفی از نخبگان آن احساس کردند نیازهـا         براي مثال برخی جوامع داراي ویژگی هایی بودند         . از خود نشان داده است    

و اولویتهاي ملی را تحت شرایط ویژه اي که در جوامع آنها وجود دارد، نمی توانند صرفاً به دستهاي نامرئی بازار بسپارند و  

تی،   سوسیالیـس -این رویکرد به ویژه در فضایی از رشد ایدئولوژي مارکسیستی           . به عرضه و تقاضاي معمول موکول کنند      

!!.به شکل گیري الگوي برنامه ریزي فراگیر و متمرکز انجامید

 در شوروي سابق، مورد توجه قرار گرفت و به          1917چنین الگویی از برنامه ریزي فراگیر و متمرکز از انقالب اکتبر            

ن در جوامـع   به طور کامل مستقر شد و سپس در اروپاي شرقی به ویژه کشورهایی مانند مجارستان، همچنی 1928ویژه از   

دیگري مانند چین، کره ي شمالی، ویتنام و کوبا گسترش یافت و از جمله ي ویژگی هـاي بـارز آن، تخـصیص منـابع از                          

  .سوي دولت و تصمیم گیري توسط دولت بر مبناي اولویتهاي ایدئولوژیک و سیاسی بود

  ):1382توفیق، (ه بندي کرد به طور کلی می توان برنامه ریزي را بر مبناي عام آن در سه الگوي زیر دست

!!Îبرنامه ریزي اجباري. 1

   Ïبرنامه ریزي ارشادي. 2 

   Ðبرنامه ریزي اطالع رسانی. 3 

، Ò به رویکـرد مـشارکت  Ñهرچه از الگوي اول به طرف الگوي سوم پیش می رویم، برنامه ریزي از رویکرد قیمومت      

  ).2ـ1شکل (گرایش می یابد 

  

  اجباري  ارشادي  اطالع رسانی

    قیمومت/ مشارکت  

   تصویر طیف الگوهاي برنامه ریزي-)1-2 (

                                                          

1- Imperative 

2- Indicative 

3-informing

4- Gauardianship 

5- Partnership 
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الگوي برنامه ریزي فراگیر و متمرکز که از شوروي آغاز شد، از نوع برنامه ریزي اجباري و قیمومت گرا بوده اسـت            

  .و در آن، برنامه ریزي دولتی با ویژگی آمرانه، یکسره جانشین بازار، بنگاه و فرد می شده است

 قرن بیستم میالدي، این نوع الگوي برنامه ریزي در شوروي، ابتدا آثار چـشمگیري در                60د دهه تا دهه        طی چن 

رشد اقتصادي و گسترش آموزش و از جمله افزایش تعـداد دانـشجویان و تربیـت نیـروي انـسانی متخـصص مـورد نیـاز                  

هاي غربی نیز، بر اثر رقابتهاي دوره جنگ  به حدي که دولت   . اولویتهاي تشخیص داده شده از سوي دولت از خود نشان داد          

آمایش سرزمین و برنامه ریزیهاي متناسـب بـا قابلیتهـاي منطقـه اي در               . سرد، کم و بیش به برنامه ریزي گرایش یافتند        

یمنـی،  (فرانسه و نیز خط مشی هاي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز در ایاالت متحده نمونه اي از ایـن گـرایش هـا بـود                    

 البته ناگفته پیداست که الگوي برنامه ریزي در اینها برخالف شوروي، در فرانـسه از نـوع ارشـادي و در آمریکـا                        ،) 1382

  .عمدتاً از نوع اطالع رسانی بود

 میالدي، الگوي برنامه ریزي فراگیر و متمرکز قیمومت گرایانه، حتی در خود شوروي و چین و                 70 و   60اما از دهه    

نفها و نارسایی ها و پی آمدهاي نامطلوب خود را آشکار ساخت و مورد تردید و تجدیـد نظـر قـرار    جوامع پیرو این الگو، ص   

، روندي از اصالحات در نظام برنامه ریـزي متمرکـز           )1957 – 1965( و دوره ي خروشچف      60در شوروي از دهه     . گرفت

همچنین کوشیدند تا با کلـی      . آنها، تمایل یافتند  آغاز شد و برنامه ریزان دولتی، به تعامل با بنگاه ها و اعطاي استقالل به                

بـا روي کـار آمـد برژنـف و     . تر کردن و نسبتاً قابل انعطاف ساختن اهداف برنامه هاي خود، واقع بینانـه تـر عمـل کننـد                   

 ، رونـد مجـدد    1987و به ویژه از سال      ) 1985(کاسیگین، این روند کنترل شد و چندان ادامه نیافت اما از دوري گورباچف              

اعطاي اختیارات به سطوح میانی آغاز شد و به پروستریکا و تجدید ساختار برنامه ریزي انجامید کـه در آن تـأثیر کـسانی                       

چون کانتورویچ، اقتصاددان و ریاضی دان برنده ي جایزه ي نوبل و پژوهش هاي او درباره برنامه ریزي خطی و ضـرورت              

 ساله قابل انعطاف تري 15 و 5برنامه هاي ساالنه، جاي خود را به برنامه هاي در این راستا . تمرکز زدایی، قابل انکار نبود   

، تمایل نسبی به نظـام تـصمیم گیـري چنـد     1979، همان گونه که در چین نیز پس از اصالحات  ) 1382توفیق،  (می داد   

 داد و ابتـدا طـی دوره اي    در قبل از اصـالحات –جاي خود را به برنامه ریزي متمرکز دولتی   ) دولت، بنگاه، فرد  (سطحی    

 و 1382توفیـق،  ( ساله و سپس به صورت نهایی، روند اعطاي اختیارات به مقامات محلی و بنگـاه هـا آغـاز شـد        6حدوداً  

1995 ، Kemme .(  

در جوامع دیگري نیز که الگوهاي برنامه ریزي مورد توجه قرار گرفته بـود، رونـدي از تمرکززدایـی برنامـه وجـود                    

 به وجـود آمـده و وظیفـه اش تهیـه         Î(Spo) سازمان برنامه ریزي دولتی      1961راي مثال در ترکیه از سال       ب. داشته است 

اما اوالً برنامه فقط براي بخش عمومی جنبه . برنامه هاي بلند مدت، میان مدت و ساالنه و نظارت بر اجراي برنامه ها بود        

از برنامـه شـشم   ( میالدي، 80ثانیاً از دهه ي . شادي بودي الزامی داشت و براي بخش خصوصی، صرفاً داراي جنبه ي ار          

 آغاز شد کـــه در آن، نقش بخش عمومی به سـطح نظـارت محـدود شـد و بـا                     Ïفعالیت براي تعدیل ساختاري   ) پنجساله

 ,SPO و1382توفیـق،  (کاهش مداخله گري دولت، فضاي بـیـشتري براي ابتکار محل بخـش خـصوصی فـراهم آمـد     

2001.(  

 را به وجـود آورد و پـس از   " کمیته ملی برنامه ریزي" تحت تأثیر الگوي شوروي،  1938یز، نهرو از سال     در هند ن  
                                                          

1- State Planning Organization 

2- Structural Adjustment 
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اما اوالً دموکراسی پارلمـانی هنـد   .  برنامه هاي پنجساله را آغاز کردÎ" کمیسیون برنامه ریزي  "،  1950استقالل و از سال     

ه ریزان، بـا سـندیکاها و احـزاب سیاسـی و نماینـدگان مـردم،       ایجاب می کرد که برنامه در پارلمان تصویب بشود و برنام      

) و نـه الزامـی    (  براي بخـش خـصوصی جنبـه ي ارشـادي             ثانیاً برنامه مانند ترکیه، در هند نیز،      . کردند  ضرورتاً، تعامل می  

بیایـد و حالـت نیمـه     رایزنـی بـه عمـل     ثالثاً ساختار فدراتیو سبب می شد که با ایالتها نیز در فرآیند برنامه ریـزي،        . داشت

، روندي از رفورم برنامه با تمرکززدایی بیـشتر، کنتـرل زدایـی، بورکراسـی        90 از آغاز دهه ي       رابعاً. متمرکزي وجود داشت  

 " برنامه ریزي  "برنامه ي هشتم در واقع ترکیبی از دو الگوي          . زدایی و تواناسازي هر چه بیشتر بخش خصوصی آغاز شد         

این به معناي حـذف دولـت   . رآن بر کاهش کنترل ها و مداخالت دولتی، مقررات زدایی تأکید شد   بود و د   " آزاد سازي  "و  

در . رفـت  شد و از بازار کارکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، و از دولت کارکرد پایش نیازهاي ملی انتظار مـی       تلقی نمی 

  ).L uthra, 2000 و 1382توفیق، ( هم افزایش یافت ، تــأکید بر فرآیند مشارکتی برنامه، باز1997-2002برنامه ي نهم 

کره جنوبی نمونه اي دیگر از کشورهایی است که از الگوي برنامه ریزي استفاده کرد و الگوي او مورد توجه سـایر                 

کشورها مانند سنگاپور، مالزي و تایلند قرارگرفت و از عوامل مؤثر در معجزه ي اقتصادي آسیاي جنوب شرقی به حـساب                     

 تأسیس شد و ابتدا با الگوي برنامه ریزي فراگیر آغـاز  1961 از سال  (EPB) در کره    Ïشوراي برنامه ریزي اقتصادي     . دآم

اما اوالً در این برنامه ریزي فراگیر، بخش خصوصی بسیار کارآمد نیز جایگاه مؤثري داشت و این امر در کنـار               . به کار کرد  

، طرحهـاي   90ثانیـاً از دهـه ي       . بخشید  لکرد موفقی به برنامه ریزي می     شایسته گرایی هنجار شده ي بخش عمومی، عم       

  مورد توجه بیشتري از برنامه ریزي فراگیر قرار گرفت و در طراحـی ایـن طرحهـا مؤسـسات                Ð (CNTP)جامع سرزمینی 

ا بـا آن  به ویژه از طرح چهارم که کره اي هـ  . پژوهشی مستقل و اعضاي هیأت علمی دانشگاهها مشارکت مؤثري داشتند         

 و  Ñدولت محلی، الگوهاي پـایین بـه بـاال          مثلت یروم، دولت مرکزي،      شده اند، بر تفویض اختیارات به مقامات محلی،        21سده ي   وارد  

  ).World Bank, 1993  و1382توفیق، ( تأکید برجسته اي شد Òتسهیم قدرت

گرفـت هیچوقـت بـا الگـوي اجبـاري و         در آن دسته از کشورهاي اروپایی نیز که برنامه ریزي مورد توجه قـرار               

آمایش .  شوراي برنامه ریزي به وجود آمدÓ" ژان مونه" و با فکر " دوگل"براي نمونه در فرانسه از دوره ي      . متمرکز نبود 

 ساله و برنامه ریزي منطقه اي و ملی استراتژیک اهمیت پیـدا کـرد و            5 یا   4 برنامه ریزي فضایی ، برنامه هاي         ،Ôسرزمین

اما اوالً برنامه ریزي در فرانسه از نوع اطالع رسانی و مقداري            .  برنامه هاي مختلفی را تهیه و اجرا کرد         یاي برنامه، کمیسار

  .نیز ارشادي بود و در آن با همه نقش دولت، به بازار اهمیت داده می شد و برنامه براساس الگوي اجباري نبود

کوشـیده  ) Ö) 1965" برنامه یا ضـد تـصادف  "در کتابش  با عنوان     نظریه پرداز برنامه ریزي فرانسوي       Õ پـیـرماسه

                                                          

1- Planning Commission 

2- Libralization 

3- Comperhencive National Territoral Plan 

4- Bottom - up 

5- Power - Sharing 

6- Jean Monnet 

7- Arrangement of territory 

8- P.Masse 

9- The plan or the Anti-hazard 
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ثانیـاً از  . است برنامه را به معناي جهت گیري مشترك براي توسعه به صورت سازگار با آزادي و ابتکار فردي تفـسیر کنـد      

حتـی الگـوي   ، فرانسوي ها به این نتیجه رسیدند که در دوران معاصر و با محیط پیچیدگی و عـدم اطمینـان،                 90دهه ي   

برنامه باید بار دیگر از نو تعریف بشود و ساختار آن باز هم توسعه پیدا بکند و ثالثاً                  . ماسه اي برنامه ریزي نیز کارآیی ندارد      

به معناي جا اندیشی سیستمی براي انسانها و فعالیتها با           ( Îهر چند فرانسوي ها به آمایش سرزمین و برنامه ریزي فضایی          

وردن زیرساختها و ساختارهاي ارتباطی به خدمت انسانها در فضاي کشور با در نظر گرفتن ویژگی هـاي                  آینده اندیشی و آ   

اهمیت دادند که د رآن در کنار رقابت به همبستگی و تـوازن، و در کنـار         ) طبیعی، انسانی، اقتصادي و استراتژیک سرزمین     

یندگی از ملت نیز توجه می شود امـا طرحهـاي آمایـشی     به اراده گرایی دولت به نما     Ïعرضه و تقاضا و آزادي کسب و کار       

بازیگر اصلی فقـط دولـت نیـست     فرض بر این بود که در آمایش سرزمین،.  با تمرکززادیی همراه بود90فرانسه از دهه ي   

و بله شبکه شهرها و شهروندان، نهادها، انجمن ها و بازیگران خصوصی نیز باید در جریان آمایش مشارکت داشته باشـند                     

به تعبیر دیگر، آمایش سرزمین به جاي اینکه مقرره اي دولتی باشد به قرارداد اجتماعی در می آیـد و ایـن همـان فرآینـد          

  ).1382 توفیق،( بود Ðقراردادي کردن

 بود اما در "تین برگن"به وجود آمد نخستین مدیر آن نیز  Ñ (CPB)در هلند نیز هر چند دفتر مرکزي برنامه ریزي

ي، برنامه ریزي به صورت یک ساز و کار اطالع رسانی و ارزشیابی تلقی می شود و براي همین وجود چنین                     فرهنگ هلند 

ثانیاً دفتر تحلیل سیاستهاي هلند به گونه اي عمـل کـرده     . دفتري، هلند را حتی در حد فرانسه، به دولت گرایی سوق نداد           

و احـزاب و اتحادیـه هـاي هلنـد بـه تلیـل هـا و        است که دربی طرفی شـهرت یافتـه و همـه ي سـازمانهاي اجتمـاعی               

در واقع این دفتـر بـه دولـت    . هاي دفتر، به عنوان اطالع رسانی و ارزشیابی مفید براي خود، اهمیت قائل هستند   بینی  پیش

یاري می رساند که انتخاب میان گزینه هاي سیاستی را بهینه سازي بکند و براي سایر بازیگران اجتمـاعی نیـز مکانیـسم     

طالع رسانی و ارزشیابی معنی داري تلقی می شود که می توانند از آن براي تطبیق فعالیتهاي خود با مقتضیات کـشوري                      ا

بر هدفهاي کالن مانند اشتغال کامل و تعادل در           و جهانی بهره بگیرند و ثالثاً در برنامه هاي هلند، به جاي هدفهاي کمی،             

  ).1382، توفیق(تأیید می شود ... مبادالت خارجی و 

در مجموع چنانکه مالحظه شد جوامع جهانی به رغم تفاوتی که در ساختارها و نظامهـاي سیاسـی خـود دارنـد، از               

براساس این تجربه، برنامه ریزي از کنتـرل  .  کم و بیش ، تحول مفهومی برنامه ریزي را تجربه کرده اند90 و  80دهه ي   

الت غیرخطی و پیچیدگی ها و پویایی هاي آن، الگوهاي پیش بینی قبلی           شتاب تحو .  فاصله می گرفته است     فراگیر کامالً 

موج جهانی شدن، برنامه ریزي سـنتی در        . را برهم زده و به جاي آن آینده اندیشی در معناي وسیع تري صورت می گیرد               

دولـت  . ی ساخته استمقیاس ملی و درون مرزي را به به ویژه با جابجایی هاي سریع سرمایه ها، انسانها و اطالعات منتف              

تمرکززدایی به صورت یک فرآیند ضروري درآمده است و تفـویض اختیـار     . دیگر فقط یکی از بازیگران محسوب می شود       

برنامه ریزي یک دست، یک شکل و یکنواخـت بـراي   . ساختاري به نهادهاي منطقه اي و محلی اجتناب ناپذیر شده است       

                                                          

1- Spatially 

2- Laissea-fair 

3- Contractualisation 

4- Central plan Bureau 
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.  مـی دهنـد  Ï هرچه بیشتر جاي خود را بـه واقعیـت هـاي خـاص    Îت هاي انبوهروز به روز واقعی. کل کشور مفهومی ندارد   

 قابل انعطاف، جامعه گرا و بازار گرا به خود گرفته و نقش اطالع رسانی راهبردي پیـدا                   بنابراین برنامه ریزي مفهوم کیفی،    

نامه ریزي به مفهـوم سیـستم       ، سرشار از نقدهایی است که از بر       80 و   70ادبیات علمی برنامه ریزي از دهه ي      . کرده است 

 بـا  " کـوپ "نظریه پردازانـی مثـل    . بسته ي خطی و کمی و مدعی پیش بینی هاي منظم قطعی به عمل می آمده است                

اشاره به ناآرامی محیط و تغییرات آن، به ضرورت فاصـله گـرفتن از الگـوي برنامـه ریـزي سـنتی و اتخـاذ رویکردهـاي                          

، حتی نماینـده ي برجـسته برنامـه ریـزي          80در دهه ي    . امه ریزي تــأکید می کند    سیستمی و راهبردي و پـویا در بــرن      

بـه  ) 1958 (50وي که در دهه ي   . کمی و خطی یعنی تین برگن، دیدگاههاي قبلی خود را مورد تأمل و مالحظه قرار داد               

و ریاضی خطـی را مـورد   مطلق تلقی شدن الگوهاي کمی     ) 1984 (80 تأکید می کرد در دهه ي        " برنامه ریزي مرکزي   "

  ).1368تین برگن، ( انتقاد قرارداد و فرض ثابت بودن شرایط را فرض محالی دانست 

هم در عرصه ي ادبیـات علمـی و       بدین ترتیب مالحظه می شود که حداقل در یکی دو دهه ي آخر قرن بیستم،         

هومی و ساختاري در برنامه ریزي به وجـود    نظریات و هم در عرصه ي الگوهاي به کار گرفته شده در کشورها، تحولی مف              

در پارادایم هاي جدید، لـزوم برنامـه    . برنامه ریزي دچار دگرگونی شده است     ) پارادایم هاي (آمده و در واقع ابر انگاره هاي        

ریزي از الگویمتمرکز به غیر متمرکز و تعاملی و مشارکتی، از هدف گزینی هـاي ایـستا بـه جهـت گیـري هـاي پویـا، از                 

 کیفی، و از پیش بینی هاي مطلق بـه آینـده   – ریاضی به مدلهاي کمی –تمهاي بسته به باز، از مدلهاي صرفاً کمی       سیس

در مفهوم جدید برنامه ریزي، بر ارزشیابی مداوم نتایج، سازگاري فعال با تحـوالت و پیچیـدگی         . اندیشی انتقال یافته است   

 اي ممکن و احتمالی، فـهم کثرت آینده ها و سناریوهاي محتمـل و در        هاي محیط و موقعیت ها، توجه اکتشافی به آینده        

  )2 ـ 1جدول شماره ). (1382یمنی ، (نظر گرفتن بازیهاي نامتقین عامالن متعدد تأکید می شود 

  تحوالت مفهومی و جابجایی در پارادایم هاي برنامه ریزي) 2- 1(جدول !

  نا متمرکز/ نیمه متمرکز   فراگیر و متمرکز

  یکی از بازیگران: دولت  بازیگر اصلی: تدول

  اطالع رسانی/ ارشادي   اجباري و الزامی

  مشارکت  قیمومت

  تعامل همه ي ذي نفعان و کنشگران  جانشین بازار و بنگاه و فرد: برنامه ریزي دولتی

  اهداف قابل انعطاف  اهداف متصلب

   کیفیóرویکردهاي کمی   کمیت گرایی

  فرآیندهاي غیرخطی و گسسته  فرآیندهاي خطی و پیوسته

                                                          

1- Mass 
2- Niche
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  نا متمرکز/ نیمه متمرکز   فراگیر و متمرکز

  تفویض اختیار  تجمع اختیارات

  آزاد سازي و ابتکار عمل بخش خصوصی  مداخله ي حداکثر دولت

  تصمیم گیري مشارکتی و تعاملی  تصمیم گیري مرکزي

  حمایت و توانمندسازي  نظارت و کنترل بورکراتیک

  ریان تصمیم گیرينقش سازمانهاي مستقل پژوهشی و علمی در ج  تصمیم گیري سیاسی

  تسهیم قدرت/ پایین به باال  الگوهاي باال و پایین

  توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان  تلقی ثبات شرایط

  گفتگو و قرارداد اجتماعی: برنامه ریزي  مقرره اي از باال: برنامه ریزي

  جهت گیري پویا  هدف گزینی و ایستا

  پیش بینی قطعی
  آینده اندیشی مداوم

  )افی به آینده ها و سناریوهاي متکثرتوجه اکتش(

  واقعیت ها و موقعیت هاي خاص  واقعیت هاي انبوه

  جامعه گرا، بازار گرا و تقاضا گرا  دولت گرا

  سیستم باز  سیستم بسته

  زمان ناپیوسته و راهبردي  زمان پیوسته

  فهم پیچیدگی و بازیهاي نامتقین عامالن متعدد  ساده سازي

  

 که تحوالت مفهـومی و پـارادیمی برنامـه ریـزي، در بخـش آمـوزش عـالی و برنامـه ریـزي                      دور از انتظار نیست   

محیط آموزش عالی، محیط تخصص و تفکر اسـت و در نتیجـه،      . دانشگاهی، ابعاد گسترده تر و عمق بیشتري داشته باشد        

 در قالب هـاي متقـین و از   ذي نفعان آموزش عالی اعم از استاد و دانشجو و پژوهشگر، . پیچیدگی هاي خاص خود را دارد     

مـشارکت و   زیرا خود به طور مداوم تولید معنا و ایده می کنند و تمایل خاصی بـه اسـتقالل،      . پیش تعیین شده نمی گنجند    

دانشگاهها داراي هنجارهاي خاص خـود      . تنوع و عدم قطعیت و پویایی رفتارهاي آنان، بسیار زیاد است          . تعامل فعال دارند  

شگاهی، آزادي علمی، شک سازمان یافته و مانند آن هــستند و برنامه ریزي از بیرون براي آنها، بـا                   همچون استقالل دان  

برنامه ریزي غیرقابل انــعطاف، متمرکز و از باال به پایین براي دانشگاه، در واقـع    . مــــاهیت کار دانشگاهی تعارض دارد    

هاي تولید و انتقال اندیـشه و دانـش، فرآینـدهایی خطـی و کمـی               فرآیند.  است " برنامه ریزي براي برنامه ناپذیر     "از نوع   

گذشته از این روز به روز به ابعاد و مقیاس جهانی کسب و کار علمی، افـزوده مـی شـود و در نتیجـه دانـشگاهها                        . نیستند

  .هرچه بیشتر، سیستم هاي باز می شوند و با محیط متحول جهانی، تعامل دارند
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حوالت پارادایمی برنامه ریزي، در دانشگاهها و براي بخش آموزش عالی، بـا تأکیـد بیـشتري                  بنابراین طبیعی است که ت    

به صورت تعیـین اهـداف و نوشـتن    (  قرن بیستم، می شد از برنامه ریزي خطی و کمی در دانشگاهها 50اگر تا دهه    . همراه باشد 

.  این نوع طرز تلقی، مفهوم خـود را از دسـت داد            60ه ي   سخن گفت، از ده   ) ساده سازانه ي مجموعه اي از فعالیتها بر مبناي آن         

زیرا دانشگاه همچون سیستمی از یک سو در تعامل با فراسیـستم جامعـه و سیـستمهاي مجـاور اقتـصادي سیاسـی فرهنگـی و                    

اي آن بـه    اجتماعی و از سوي دیگر در تعامل با خرده سیستم هاي درونی خود دیده می شد آکنده از محیط بود و برنامه ریزي بر                       

 سرشت دانشگاه، مستلزم الگوهاي تعاملی و مشارکتی بود و صـرف نظـر            وانگهی،. رویکرد پویاي سیستمی و راهبردي نیاز داشت      

از اینها، همه ي تحوالت مفهومی برنامه ریزي که بــه آن اشاره کردیم در دانـشگاه و آمــوزش عـالـی، بــه صــورت عمیـق                        

شـان می داد      ز ایـن رو بـود که نهادهاي بین المللی آمـوزش عـالی ماننـد مؤسـسه بـین المللـی برنامـه ریـزي            ا. تري خود را ـن

  ).1382یمنی، ( به نفد تلقی هاي سنتی برنامه ریزي در آموزش عالی پرداختند 80آموزشی از دهه ي 

!! الگوهاي برنامه ریزي آموزش عالی-3-2

لگوهاي گوناگونی براي برنامه ریـزي آموزشـی و از جملـه    بر مبناي مفاهیم و مفروضات و رویکردهاي مختلف، ا       !!

  .برنامه ریزي آموزش عالی، ارائه شده است

  : از جمله ي مهمترین الگوها می توان به موارد زیر اشاره کرد

الگوهاي کالسیک و سنتی

)نظام مند(الگوهاي سیستمی 

الگوهاي تعاملی و مشارکتی 

الگوهاي راهبردي

  یک و سنتی الگوهاي کالس-1-3-2

وبـر،  .    الگوهاي کالسیک و سنتی بر مبناي تلقی هایی شکل گرفته اند که در تاریخچه ي برنامه ریـزي وجـود داشـت        

ـتیابی اسـت         " کارآمـدي "مهم ترین شـرط الزم در برنامـه را     & Matteson) دانـسته کـه بـر مبنـاي عقالنیـت قابـل دس

Ivancevich, 1993) . این بود که مدیر از شایستگی و تخصص الزم برخوردار باشد در این صـورت  از نظر تایلور و فایول، مهم

  ).همان(می توانست براساس سنجش و مطالعه ي علمی زمان و حرکت به پیش بینی و طراحی و برنامه ریزي بپردازد 

 در حـد    موفقیت ها و پیشرفتهایی که در آن دوره، در علم و تکنولوژي نصیب جوامع صنعتی شده بود این فرض را                   

مطلق، تقویت کرده بود که می توان جامعه و امور انسانی را با تصمیم گیري عقالنی و روشـها و فنـون علمـی در جهـت            

اهداف از پیش تعیین شده و به صورت خطی اداره کرد و براساس مدلهاي ریاضی و کمی دسـت بـه پـیش بینـی زد و از                          

  .عهده ي کنترل کامل برآمد

 ایدئولوژیها در دوره ي جنگ سرد، الگوهاي سنتی برنامه ریزي در سطح کالن جوامع رواج  بویژه با ظهور و رقابت  

رهبري اتحاد جماهیر شوروي با الهام از ایـده   . در روسیه انقالبی براساس مکتب مارکسیستی روي داده بود        . و رونق یافتند  

یزي آموزشی براي مقابله با بیـسوادي و افـزایش          ي تغییر زیربنایی که مارکس آن را نظریه پردازي کرده بود، به برنامه ر             
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موفقیت ها و جهش هـاي عملـی ایـن کـشور در           . نیروي انسانی کارآمد در جهت رقابت با دنیاي سرمایه داري روي آورد           

 به تکنولوژي پیشرفته فضایی و پرتاب سفینه نایل آمده بود، آن هم در شرایطی          50دوره هاي جنگ سرد که طی دهه ي         

هاي کالسیک از اینکه عرضه و تقاضاي طبیعی بازار، به صورت خود به خود از عهده ي حل مـسائل جامعـه ي           که انتظار 

سرمایه داري بربیاید، مورد چون و چرا قرار گرفته بود، سبب شد که الگوهاي برنامه ریزي سنتی آموزشی و آموزش عـالی         

 توجه قرار بگیرد و به جهان سوم نیز انتقال یابد و به             به صورت کمی و خطی در جوامع سرمایه داري نیز کم و بیش مورد             

علت جاذبه ي شدید الگوهاي علمی و فنون کمی از یک سـو و غلبـه ي سـاختارهاي متمرکـز و بـسته از سـوي دیگـر،                   

  .الگوهاي برنامه ریزي ریاضی و خطی در آموزش و آموزش عالی به صورت متمرکز مورد اقبال واقع بشود

کمی براي پیش بینی از جمله ي مهم ترین ویژگی هاي الگوهاي سنتی هستند، البته الگوهاي                محاسبه ریاضی و    

پیشرفته تري نیز که بعداً در برنامه ریزي توسعه یافته اند از تحلیل هاي کمی و آماري بی نیاز نبـوده و نیـستند و اساسـاً                           

الگوهاي سنتی منحصراً براصالت کمیـت گرایـی        وجود اطالعات هرچه بیشتر، ضامن دقت و قوت برنامه ریزي است ولی             

در . مبتنی بوده اند و فرض بر آن داشتند که با فنون و روشهاي کمی، می توان قاطعانه دست به پیش بینـی و کنتـرل زد                  

"."نتیجه، هسته ي اصلی این الگوها، معادالت ریاضی بوده است، که از ساده ترین معادالت ماننـد         tt aPaRaE  ـ ا  ت

 در  a به تعداد آموزش گیرندگان گـروه سـنی          taEدر معادله ي یاد شده،      . (معادالت پیچیده تر را در بر می گرفته است        

 به تعداد جمعیـت، گـروه   taPدر مؤسسه آموزشی ثبت نام کرده اند و a به تعداد کسانی که در گروه سنی      t  ،aRسال  

 گانه اي براي محاسبه تعداد جمعیت،   40در الگوهاي آسیایی  توسعه ي آموزش، معادالت         ).  اشاره دارد  t در سال    aسنی

 2 و آدلمـن 1بنارد. ب و پارامترهاي مربوط به ابعاد مختلف موضوع به کار می رفته است          گروه سنی، فضاي آموزشی و ضرای     

  ).1354، کورآ، 1354  نیساري،( ریاضی ارائه کرده اند –از جمله ي کسانی بوده اند که الگوهاي خطی 

ی داند و از برنامه      با اینکه وجود داده هاي آماري و اطالعات را براي دقت و قوت برنامه ریزي الزم م                 3 هاریبسون

 استقبال می کند ولی اصالت یافتن روش هاي کمی و اعداد و ارقـام را مـورد                4ریزي معطوف به اطالعات و اطالع رسانی      

انتقاد قرار می دهد که در آن، اهداف و اولویتهاي واقعی در زیرآواري از مدلهاي ریاضی گم و ناپدید می شود و اینجاسـت            

 بـه  6 و یا برنامه ریزي بر کنـار از واقعیتهـا  5واقع گرا، چرخه اي از برنامه ریزي براي برنامه ریزيکه به جاي برنامه ریزي      

  ).1370هاربیسون ، (وجود می آید 

براي مثال در برنامه ریزي آموزش عالی با الگوي سنتی، با این فرض کـه مقـدار معینـی از تولیـد در هـر یـک از            

عینی از دانش آموختگان در رشته هاي ذي ربط نیاز دارند، براي آموزش عالی بر       بخشها و با نرخ رشد مشخص، به تعداد م        

 نمونه ي برجسته اي از ایـن الگـو هـستند            Ôمعادالت خطی تین برگن   .  برنامه ریزي می شده است      مبناي معادالت خطی،  

                                                          

1- Benard 

2- Adelman 

3- Fredrick Harbison 

4- Planning Oriented on Information 

5- Planning for planning 

6- Planning Without facts 

7-  Tinbergen
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  ).1362برگن، (

یزي براساس الگوهاي ریاضی بـه   در برنامه ر2 و تین برگن 1الگوي تین برگن به صورت دو نسخه ي تین برگن    

 بود که سپس تین برگن به او پیوسـت و بـاهم توسـعه دادنـد و تـین          " Î کورآ   "، حاصل کار    1تین برگن   . کار رفته است  

 Ðسـن .کی.این الگو مورد نقدهاي متعددي از سوي کسانی چون ا         .  بود " Ïباس"، حاصل کار مشترك تین برگن و        2برگن  

خود تین برگن نیز مالحظات ناقدانـه اي   در ادامه ي مطالعات و تأمالت،) 1354  نیساري،1354آ، کور(قرار گرفته است   ... و

  ). 1368برگن، ( درباره الگوهاي کمی و ریاضی برنامه ریزي داشته است 

الگوهاي خطی برنامه ریزي هم به دلیل مفروضات غیرواقع بینانه مانند وجود رابطه اي خطـی میـان رشـته هـاي          

هم از حیث روش شـناختی و  ...  انواع محصوالت و اشتغاالت یا یکسان انگاري نرخ رشد در بخشهاي مختلف و        آموزشی و 

محدودیت هاي مربوط به داده ها و اطالعات و آمار مورد نیاز، و هم به لحاظ معرفت شناختی و با توجـه بـه پیچیـدگی و         

  ).1382 و یمنی 1354نیساري، (است عدم قطعیت و تعیین در امور انسانی مورد انتقاد قرار گرفته 

تصمیم گیري در الگوهاي کالسیک برنامه ریزي، عمدتاً بر مبناي تصمیم گیري با رویکرد عقالنیـت پوزیتویـستی       

است که در آن، با در نظر گرفتن هدف، گزینه ها فهرست می شود، نتایج و هزینه هاي هر یـک از گزینـه هـا، بـرآورد و               

 انگلیـسی و  Ò فرانـسوي، لوترگیولیـک  Ñهنري فایول.  و کم هزینه ترین گزینه، انتخاب می شودمقایسه می شود و بهترین  

مراحل این نوع الگوها، کم و بـیش بـه صـورت            .  آمریکایی از نمایندگان این نوع تصمیم گیري بوده اند         Óلیندوال اورویک 

بـوده   (POSDCORB)  "ودجه بندي برنامه ریزي سازماندهی، انتخاب، تصمیم گیري، هماهنگی، استخدام و ب         "خطی  

  ).1380هاولت و رامش، (است 

 این نوع رویکرد تصمیم گیري را به دلیل محدودیتهاي شناختی و عدم امکان پیش Ô کسانی چون هربرت سایمون   

ت نیز بینی قاطع، گمراه کننده و تو هم آمیز و جزمیت زا دانسته است که بویژه آن آگاه که با مداخله ي ایدئولوژي و سیاس

  ).همان(همراه می شود می تواند خطرناك وزیان آور باشد 

  ): 1374کارلسون و آکرمن، (چهار عنصر اساسی در الگوهاي کالسیک برنامه ریزي عبارتند از 

هدف

گزینه هاي تصمیم گیري

انتخاب وسایل مرتبط با اهداف و تصمیمات

 ارزشیابی عملیات

برنامـه،  "هاي کالسیک برنامه ریزي در جوامع غربی به صورت مدلهایی همچون            در اوایل نیمه دوم سده ي بیستم، الگو       

                                                          

1-  Corea 

2-  Bus 

3-  A.K.Sen 

4-  H.fayol 

5- L.Gulick 

6- L.Urwick 

7- Herbert Simon 



 … توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

262

  ).1382یمنی، ( در فرانسه مورد توجه قرار گرفت Ï در آمریکا و عقالنی کردن گزینه هاي بودجه اي" Îبودجه طرح، 

 نکته اي است که ایـن        در همه ي این الگوها، اهداف از قبل تعریف شده، ثابت و متعین تلقی شده است و این مهمترین                  

ـاده    . الگوها به دلیل آن مورد نقادي قرار گرفته اند       تأکید ناقدان برنامه ریزي سنتی هدف محور، بر این بود که بـرخالف تـصور س

از آنهـا تفاسـیر     .  اهداف انسانی، همـواره بـا ابهـام قـرین هـستند             اندیشانه اي که در الگوهاي کالسیک برنامه ریزي وجود دارد،         

و حتی متعارض به عمل می آید، تعریف آنها متکثر است و از این گذشته، اعمال معنی داري در سازمان هست که بـیش                  مختلف  

ـیش بینـی                 . از اهداف اهمیت پیدا می کنند      انسانهایی که در درون سازمان ومحیط بیرونی هستند، مفاهیم و معانی غــــیرقابل پ

ي خود بر اهداف از پیش تعریف شده ، ترجیح می دهند و اساسا اهـداف مـستقل   خویش را در البالي ارزشها، نگرشها و تفسیرها     

  ).1374کارلسون و آکرمن، (از  تجربیات و تفاسیر مردمان وجود خارجی ندارند 

خصوصیت دیگري که در الگوهاي سنتی و کالسیک برنامه ریزي کم و بیش وجود داشت، دخالت نـدادن اطلـس                    

به عبارت دیگر، برنامه ریزي کمتر بـه صـورت        . وجود در آن و سپهر محیطی بوده است       فرهنگ و جامعه و ذهنیت هاي م      

فرآیندي اجتماعی و در ارتباط با فرهنگ و ارزشهاي آن و درگیر با محیط و مقتضیات و تحوالت آن دیده می شده اسـت،    

دارد و قابل کنترل حداکثري     فرض بر این بود که می توان براي محدوده اي بسته که مرزهاي مشخصی با پیرامون خود                  

  ).1374کارلسون و آکرمن، (است برنامه ریزي کرد 

برخی از ویژگی هایی که کم و بیش در الگوهاي سنتی برنامه ریزي آموزش عالی وجود داشت و در سـطور پـیش                

  .درج شده است) 2-2(به آنها اشاره شد، در جدول شماره 

  تی برنامه ریزي از ویژگیهاي الگوهاي سنبرخی ó) 2-2(جدول 

  ویژگیهاي الگوي سنتی برنامه ریزي  ردیف

1  

برنامه ریزي به عنوان نخستین وظیفه ي مدیر دانسته شده است و در نتیجه، نقش اصلی در برنامه ریزي با مدیر است و به همین 

 و سایر ذي نفعـان در سـازمان و          دلیل، در این الگوها برنامه ریزي چه بسا عمدتاً تابعی از شهود و عالیق و سالیق مدیران بشود                 

همین ویژگی سبب شده که الگوهاي برنامـه ریـزي سـنتی، غالبـاً              .  مشارکت مؤثري در فرآیند برنامه ریزي نداشته باشند         محیط،

  . و تمرکز گرا بوده اند٣کارکرد گرا

2  

گیرند و گزینه هاي تـصمیم گیـري بـه          هدفهاي تعریف شده مبنا قرار می       .  هستند ٤الگوها نوعاً هدفگرا و مبتنی بر اصالت هدف       

بدین ترتیب برنامه ریزي سنتی بـه صـورت فرآینـد تعریـف اهـداف و      . صورت ابتدا به سکون مطابق این هدفها، تعیین می شوند     

همین عامل سبب می شود که الگوهاي برنامه ریزي سنتی، از قابلیت انعطاف .انتخاب عملیات براي تحقق اهداف تعریف می شود

  . و پویایی اندکی برخوردار باشندو تنوع

3  

فرض بر این بوده است که برنامه ریزان مـی          . پیش بینی عقالنی و علمی به صورت مطلق، مورد اعتماد و تأکید قرار گرفته است              

را به صورت توانند آینده را عاقالنه و با استفاده از روشهاي علمی پیش بینی بکنند و براساس آن تصمیمات و فعالیتهاي مورد نیاز      

  . و تنظیم کنند٥زمانی  فهرست بندي

                                                          

1- Planning, Programming, Budgeting 

2- Rationalizing the Budgetary Choice 

3- Functionalistic 

4- Goal - Based 

5- Schedulizing 
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  ویژگیهاي الگوي سنتی برنامه ریزي  ردیف

4  

  یعنـــی در . از دیگـــر خـــصوصیت هـــاي الگوهـــاي برنامـــه ریـــزي ســـنتی، ایـــن اســـت کـــه نوعـــاً درونگـــرا هـــستند 

بیشترین دغدغه ي برنامه ریـز سـنتی آن         . برنامه ریزي، کمتر به محیط و موقعیت بیرونی و نیازها و مقتضیات آن توجه می شود               

این ویژگی سبب می شود که الگوهـاي  . ظر به اهداف درون سازمانی به صورت سیستم بسته به برنامه ریزي بپردازد         است که با ن   

  .سنتی برنامه ریزي، خصوصیت بسته اي داشته باشند

5  
کسره  ی بدین ترتیب که مسیر حرکت و تغییرات،. خطی بودن از دیگر ویژگی هاي غالب بر الگوهاي سنتی برنامه ریزي بوده است       

  .به صورت پیوسته و خطی تصور می شد که می توان بر مبناي پیش بینی ها آن را در جهت اهداف هدایت کرد

6  
کمی بودن از جمله ي سایر خصوصیات رایج در الگو هاي سنتی برنامه ریزي بوده است فرض بر این بود که الگوهاي ریاضـی و             

  .ند و برنامه ریز را براي نیل به اهداف مطلوب قادر می سازندفنون برخاسته از آن براي پیش بینی کفایت می کن

7  

  به عبارت دیگر این الگوها یا صرفاً. گذشته گرایی یا حال گرایی از دیگر ویژگی هاي الگوهاي سنتی برنامه ریزي تلقی شده است   

ده، عملیاتی به صورت انفعالی تنظـیم مـی   زیرا یا براي اهداف از قبل تعریف ش       . واکنشی و عملیاتی یا غیرفعال و تاکتیکی هستند       

کنند و یا حداکثر در مقابل تغییرات و با تقید به اهداف و مسیرهاي از پیش تعریف شده، فقط در سطح تاکتیکها و روشها، دست به 

  .تغییر و تنوع می زنند

8  

فرض براین اسـت کـه   . زش ها وجود دارددر الگوهاي کالسیک برنامه ریزي، تصور ساده اندیشانه اي در تفکیک واقعیت ها از ار    

برنامه ریزي می تواند به سادگی از سوگیري هاي ارزشی، به دور و برکنار بشود و براساس روشهاي بیطرفانه ي علمی و توصیفی، 

  .تنظیم بشود

9  

 کـه عمـالً بـسیاري از        فرآیند برنامه ریزي در الگوهاي کالسیک، بسیار آرام، قابل کنترل، و منتظره تلقی می شود بـه گونـه اي                   

عوامل و متغیرها، ثابت فرض می شود و بر همین اساس، در تلقی کالسیک برنامه ریزي، انتظار زیادي براي پیش بینی و کنترل                     

  .مسیر وجود دارد

10  

ط بـا  در الگوهاي سنتی برنامه ریزي، این فرض نیز کم و بیش وجود داشت که برنامه ریزي کمتر یک فرآینـد اجتمـاعی و مـرتب                

فرهنگ و درگیر با محیط است و می توان در محدوده ي بسته اي که مرزهاي شخصی با محیط خود دارد دست به برنامه ریزي               

  .و کنترل زد

  )نظام مند( الگوهاي سیستمی -2-3-2

در رویکـرد مکـانیکی، رابطـه ي    .  مکانیکی بوده اسـت    –تفکر سیستمی، برابر نهاده اي در مقابل رویکرد ماشینی          

براي تحلیل امور، کل را به اجزاي خود تجزیه و هـر یـک از   .  معلولی، عمدتاً به صورت خطی دیده می شد        –جبري علت   

به عبارت دیگر، کل مساوي با مجموع اجزا و یـا حـداکثر در برگیرنـده    . اجزا را جداگانه بررسی و سپس ترکیب می کردند        

 معلـولی بـه صـورت مکـانیکی،         –تصور رابطه ي خطی و جبري علت        در این رویکرد،    . روابط متقابل اجزا دانسته می شد     

به طوري که می توان خواص اجزا و متغیرها را به دقت مطالعـه  . سبب می شد که به نوعی قطعیت باور وجود داشته باشد          

 این در حالی است که تفکر سیستمی، امور را بـه صـورت یـک کلیـت درهـم                  . و سهم هر یک را تعیین و پیش بینی کرد         

 کل مساوي مجموعه ي اجزا نیست اجزاي سیستم را باید در پرتو کل و برحسب نقش هر یـک      تنیده، می بیند که در آن،     

  . در کلیت سیستم و با روابط متقابل و متعامل دید

رابطه ها یک طرفه و علت ــ معلولی نیست بلکه فرآیندهاي از درونداد به برونداد، بـازخوردي نیـز از برونـداد بـه                        

 آکنـده  "دهد و در گیر با محیط و  ونداد دارند و از این گذشته، همه ي این چرخه، در محیط مجاور و پیرامونی روي می              در
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بدین ترتیب در تفکر سیستمی، امور به یک یا چند علت و عامل، تقلیل پیـدا نمـی کننـد و تحـوالت                       .  است " Îاز محیط   

 رویکـرد مکـانیکی،   Ï شود و به عبارت دیگر در مقابـل تقلیـل گرایـی    توسعه داده می پدیده ها در گستره ي سیستمی باز،    

  ).1375ایکاف، ( رویکرد سیستمی به میان می آید Ðتوسعه گرایی

 برنامه ریزي آموزشی و توسعه ي منابع انسانی با رویکرد سیستمی، از نگاه یـک سـویه فراتـر مـی رود و عوامـل          

اقتصادي و اجتماعی و نهادي و سیاسی و حقـوقی و فرهنگـی و آموزشـی را در       محیطی را با سازمانی،     بیرونی را با درونی،     

براي مثال تحلیل . کلیتی متقابل می بیند و کمیت را در هم تنیده با کیفیت به صورت فرآیندي سیستمی مالحظه می کند   

 با ساختار هـا و همـه را در       روندهاي جمعیتی را به صورت متقابل با تقاضاها و آن دو را با نظام تصمیم گیري و آن سه را                   

  ).1370هاربیسون، (محیط چند عاملی با تأثیر و تأثر متقابل انجام می دهد 

و نه خطـی  (  در برنامه ریزي آموزش عالی با رویکرد سیستمی، عناصر پنجگانه سیستم با هم و به صورت متقابل      

  جو، هیـأت علمـی، کارکنـان، برنامـه هـا، مـواد،         مانند دانش  (Ñدیده می شود به طوري که عوامل دروندادي         ) و یک طرفه  

 Óو آن دو با محصوالت    ) مانند روشهاي تخصیص، تدریس، مدیریت و ارتباطات       (Òبا عوامل فرآیندي  ) تجهیزات و اعتبارات  

همچـون  ( واسـطه اي     Ôو آن سه با برون داد     )  مقاله، کتاب، نتیجه ي پژوهشی، خدمات تخصصی        مانند نمره، دانش فنی،   (

مثل اشـتغال، مـشارکت، شـهروندي،     ( و نتایج نهایی     Õو آن چهار با عوامل پیامدي     ...) آموخته، اخراجی، مردودي و    -دانش

کـافمن و  (با هم و در کلیتی سیستمی و به صورت متقابل و نه خطی و یک طرفه تحلیـل مـی شـود                       ...) کیفیت زندگی و  

  ).1374هرمن، 

تم، مجدداً در یک گستره ي سیستمی با سیستمهاي مجـاور و            از این گذشته، همه ي این عناصر پنجگانه ي سیس         

 Öمحیط هاي متداخل پیرامونی دیده می شود به طوري که براي مثال در برنامه ریزي آمـوزش عـالی تمـام عناصـر خـرد      

Îدانشگاهی با عوامل کالن    Í     اجتماعی و عوامل فراسوي کالن Î Î              جهانی در کلیت سیستمی، بررسـی و تحلیـل مـی شـود 

  ).همان(

Îسرانجام باید گفت در الگوهاي برنامه ریزي سیستمی، به مطالعات میان رشته اي           Ïو کل نگر Î Ð   اهمیـت بیـشتري 

  .داده می شود

                                                          

1- Invironment - full 

2- Reductionism 

3- Expansionism 

4- Inpnt 

5- Process 

6- Product 

7- Out - put 

8- Out - come 

9- Micro 

10- Macro 

11- Mega 

12- Interdisciplinary 

13- Holistic 
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 مهمترین ویژگی هاي الگوهاي سیستمی برنامه ریزي آموزش عالی که در سطوح پـیش بـه آنهـا اشـاره شـد در                       

  :آمده است) 2-3(جدول شماره 

  ي الگوي سیستمی برنامه ریزي مهمترین ویژگیهاó) 2-3(جدول 

  ویژگیهاي الگوي سیستمی برنامه ریزي  ردیف

  .فرآیندها را با بازخوردها با هم بررسی می کند. رابطه ها را خطی و یک طرفه نمی بیند  1

  .اجزا را به صورت جداگانه تحلیل نمی کند  2

  .ورت متقابل می بیندعوامل و متغیرهاي دروندادي، فرآیندي، بروندادي و پیامدي را به ص  3

4  
قلمرو برنامه ریزي را به صورت کلیتی سیستمی در هم تنیده با سیستمهاي مجاور و محیط هاي متداخل بیرونی بررسی 

  .می کند

5  
کمیت را با کیفیت، درون را با بیرون و همه ي عوامل را با هم و با توجه به پیچیدگی آنها . از تقلیل گرایی می پرهیزد

  .عه قرار می دهدمورد مطال

  .سطوح مختلف خرد و کالن و فراسوي کالن برنامه ریزي را در تأثیر و تأثر متقابل بررسی می کند  6

  .بر مطالعات میان رشته اي و کل نگر تأکید می کند  7

   تعاملی – الگوهاي مشارکتی -3-3-2

تباطات افقی در برنامـه ریـزي تأکیـد مـی      برنامه ریزي، بر ساخت نامتمرکز و ار   Ï و تعاملی  Î در الگوهاي مشارکتی  

شود، فرض بر سهیم شدن همه ذي نفعان و طرفهاي ذي حق و ذي عالقه و ذي ربـط در همـه ي فرآینـدها و مراحـل                            

برنامه ریزي است و تنوع و پویایی هایی درون گروهی و گروههاي غیررسمی و حتی مخالفـان و منتقـدان، بـه مثابـه ي                   

بـویژه در دانـشگاهها و بـراي برنامـه ریـزي دانـشگاهی و               . ه ي درونزاي برنامه تلقی می شود      منابع و قابلیت هاي توسع    

آموزش عالی، به دلیل سرشت نهاد دانشگاه و ویژگی هاي شناختی و اندیشگی و بی قراري و عدم تعـین چـاالکی هـاي                        

را هرچه بیشتر و پررنگ تر نشان ذهن هیأت علمی و دانشجویان؛ الگوهاي مشارکتی و تعاملی برنامه ریزي، ضرورت خود 

(Dunn, 1998).می دهد و براي همین در بیشتر جوامع مورد توجه قرار می گیرد 

ایکاف، تفاوت بارز میان دو الگوي سنتی و تعاملی در برنامه ریزي را در این می داند که در الگوي نخست، برنامـه               

رفه اي سیستم هـا و سـاختارهاي قـدرت و ثـروت و منزلـت              که ممکن است ایدئولوگ ها یا بازوهاي فکري و ح         ( ریزان  

با اهداف از قبل تعریف شده براي دیگران برنامه ریزي می کنند و حداکثر کار آنها این است که انتظارات دیگـران                  ) باشند

نیازهـا و گزینـه   را نیز در فرآیند برنامه ریزي، کم و بیش ملحوظ می دارند ولی در الگوي دوم، اساساً اهداف و انتظارات و      

  ).Ð 1375ایکاف(در اثناي همکنشی و سهیم شدن خالق همه ي ذي نفعان تعریف می شوند  هاي تصمیم، 

                                                          

1- Participatory 

2- Interactive

3- Russell L.Ackoff 
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 برنامه از رهگذر حضور و مشارکت نمایندگان هیـأت هـاي   Ï و مأموریتÎدر الگوي تعاملی برنامه ریزي، چشم انداز      

  ).همان(پایین در هیأت هاي باالتر به دست می آید 

از مدل تصمیم گیري عقالیی فراتر می رود و مبتنی بر ترکیبـی از مـدل                یم گیري در برنامه ریزي تعاملی،          تصم

 اسـت بـدین صـورت کـه تـصمیمات           4 و مدل تصمیم گیري جستجوي رضایت بخش       3تصمیم گیري تدریجی و افزایشی    

یـا چانـه زنـی در میـان ذي نفعـان و       مربوط به گزینه ها و مسیرهاي برنامه، طی فرآیندي انباشتی، حاصـل از گفتگـو و                 

بیشترین توافق ممکن بازیگران گرفته می شود به عبارت دیگر برخالف مدل عقالیی و پوزیتویستی که فـرض را بـر آن                      

در مدل افزایـشی، اطالعـات الزم بـراي حـل مـسائل، در              . داشته که یک بسته ي اطالعاتی براي حل مسأله وجود دارد          

و یـا سـطل   (5فتگو و توافق به دست می آید و چه بسا آن طور که در مدل تصمیم گیري آشفته        بحبوحه اي زمان بر، از گ     

مطرح می شود، فرصتهاي تصمیم گیري در یک فرآیند پرابهام و غیرقابل پیش بینی، و چـه بـسا از میـان راه         ) 6زباله اي   

عامل کننـدگان در برنامـه ریـزي، خـود را     حل هاي متعدد و متعارض و احیاناً به دور ریخته شده ي مشارکت کنندگان و ت  

  ).1380هاولت، رامش (ظاهر می سازد 

در الگوي تعاملی، برخالف الگوي عقالنی کالسیک، فرآیند برنامه ریزي؛ مسیري خطی، منظم و قابل پیش بینـی                  

 برنامـه  7امه، ذي نفعانبلکه به دلیل پویایی هاي نامتعین نگرش ها و عالیق و انتظارات متکثر انسانی دخیل در برن            . ندارد

ایکاف، (بناگزیر تها تعادل فرآیند برنامه ریزي را در پویایی و تعارض و ناپیوستگی و پیچیدگی آشوبناك، جستجو می کنند             

  ).1374، کارلسون و آکرمن، 1375

جـاي  یعنی به   .  است 9 باشد، جهت گرا   8براي همین است که الگوي تعاملی برنامه ریزي، به جاي آن که هدف گرا             

اینکه اهداف در آغاز برنامه از شهود مدیران یا برنامه ریزان بربیاید و توسط کسانی تعریف و مستقر بـشود، جهـت گیـري       

هاي برنامه در اثناي برنامه ریزي و از رهگذر مذاکره، چانه زنی، تکثـر و تعـارض بـین ارزشـها، نگـرش هـا، انتظـارات و            

ق و به صورت جستجوي مشترك بـا بیـشترین درجـه ي رضـایت بخـشی                 تفسیرهاي مختلف و سرانجام همگرایی و وفا      

  ).1374 کارلسون و آکرمن، (ممکن، مشخص می شود 

 براساس الگوي برنامه ریزي تعاملی، براي آموزش عالی نمی توان بدون مشارکت و تعامل خالق دانشگاهیان خط        

خانوارها، بنگاهها، سهامداران، اعـضاي هیـأت         ن،مشی گذاري کرد و براي دانشگاهها نمی توان بدون همکنشی دانشجویا          

علمی، کارشناسان و کارکنان، انجمنهاي علمی و سازمانهاي تخصصی، پژوهشگران، هیأتهاي امنا، قانونگذاران، نمایندگی              

  .هاي دولت و جامعه ي محلی و نهادهاي مدنی برنامه ریزي کرد

                                                          

1- Vission 

 2- Mission 

3- Incremental

4- Satisfying Search 

5- Chaotic 

6- Garbage can 

7- Stake Holders 

8- Goal Based 

9- Directional 
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، گـروه  2، توفـان ذهـن   1، فنون مختلفی مانند پیمـایش  براي حصول توافق میان طرفهاي ذي نفع در برنامه ریزي         

 الـوانی،  1376حکیمـی پـور،   (وجود دارد ...  و 6، شبیه سازي)و فنون مشابه آن    (5، فن استخوان ماهی   4، روش دلفی  3اسمی

1369.(  

 4 ( ویژگیهاي الگوهاي مشارکتی و تعاملی که در سطور قبلی به آن اشاره شد در جدول شماره              ترینبرخی از اصلی    

  :آمده است) 2ـ

    برخی از ویژگی هاي الگوهاي مشارکتی و تعاملی برنامه ریزي ó) 2-4(جدول 

  ویژگیهاي الگوهاي مشارکتی و تعاملی برنامه ریزي  ردیف

  .ساخت برنامه نامتمرکز و ارتباطات آن افقی است  1

  .همه ي ذي نفعان در همه ي مراحل فرآیند برنامه ریزي سهیم هستند  2

  .ارض نگرشها نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان فرصت و جزو منابع و ظرفیتهاي برنامه ریزي تلقی می شودتع  3

4  
اهداف نه از قبل و برخاسته از شهود مدیران یا برنامه ریزان بلکه در اثناي تعامل همه طرفهاي ذي نفع برنامه 

  .تعریف می شوند

  .چانه زنی و مسأله گشایی و در ضمن برنامه ریزي به دست می آیدچشم انداز و مأموریت از رهگذر گفتگو و   5

6  
 آشفته و جستجوي  مدل تصمیم گیري از مدل عقالنی فراتر رفته و به صورت ترکیبی از مدل افزایشی،

  . دنبال می شود رضایت بخش،

7  
نا منظم و نامتعینی از تنوع و تکثر و حتی تعارض نگرش ها و عالیق و انتظارات، فرآیندي پویا و غیرخطی و 

  .برنامه ریزي به وجود می آورد 

  .برنامه ریزي نه هدف گرا بلکه جهت گر است  8

  .از فنون مختلفی براي چانه زنی و توافق محض و تعاملی استفاده می شود  9

   الگوهاي راهبردي-4-3-2

در ). 1379مـشایخ ،  (یدان نبـرد اسـت    ، ریشه اي یونانی دارد و به معناي رهبري نظامی براي پیروي در م  Ôراهبرد

اصطالح مدیریت و برنامه ریزي، راهبرد به مجموعه ي قواعد مرحله مند براي تصمیم گیري و به منظور پیمـودن مـسیر                  

                                                          

1- Survey 

2- Brain Storming 

3- Nominal Group 

4- Delphi Method 

5- Fishbowl technique (& telstar, etc.) 

6- Simiulation 

7- Strategy 
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  .گذار از وضع موجود به مطلوب، اطالق می شود

فکـر برنامـه ریـزي      . الگوهاي برنامه ریزي راهبردي، همزادي و خوشایندي زیادي بـا الگوهـاي سیـستمی دارنـد               

و ابتدا در بخش خصوصی بـه میـان   ) 60 و اوایل  دهه ي 50اواخر دهه ي (راهبردي از نیمه ي دوم قرن بیستم میالدي     

، از  70هاریبـسون در اوایـل دهـه ي         .  در مدیریت بازرگانی رونق یافت و به آموزش عالی نیز راه پیدا کرد             70از دهه   . آمد

  ). 1370هاریبسون، (زش سخن گفته است برنامه ریزي استراتژیک در آمو

 را یکی از پیش کسوتان نظریه پردازي برنامه ریزي راهبـردي در آمـوزش عـالی تلقـی کـرد      " کلر" شاید بتوان،  

.(Keller, 1983)  مؤسسه بین المللی برنامه ریزي آموزشی 80در همین دهه ي ،(IIEP)    کارگاهی با عنـوان آینـده ي

  .(IIEP , 1988)گزار کرد برنامه ریزي راهبردي بر

 کـنش   "به نظر او اسـتراتژي از یـک         .  تأکید بیشتري کرده است    Ï در استراتژي سازي   " Î شناختی "مینز برگ بر جوهره     

هم تفکر منطقـی، تحلیلـی و علـی و هـم       ( اما نه صرفاً با نیمکره ي چپ مغز بلکه با یاري گرفتن از هر دو نیمکره ي                   "شناختی

در فرآیند این کنش شناختی، استراتژیک ها می کوشند رفتارهاي مورد نظـر             . و سیال تر نشأت می گیرد     خالقیت هاي چالك تر     

 و یک دیدگاه توصیف بکنند و در واقع طرحی براي یـک وضـعیت   Ñ و به صورت یک الگو" Ð طرح و نقشه  "آتی را در قالب یک      

 استراتژیک، از الگوي خطی فراتر می رود و با عناصـري          –نظر مینز برگ این کنش شناختی       .  جدید بریزند  "5بازي"جدید و یک    

از تشخیص جدید، نوآوري، کارآفرینی و تطابق با محیط و شرایط متغیر همراه است براي همین مینز بـرگ بـه پـنج واژه ي یـاد                

  ). 1376براین کویین، مینتزبرگ و جیمز، ( تأکید کرده است "SP,S"شده به عنوان 

ه و تأکید بر فهم موقعیت و تحلیل شرایط براي انتخاب گزینه هاي مسیر در محیط تعاملی                 رویکرد ادراکی به برنام   

نخستین نظریه پردازان برنامه . متحول و چه بسا آشوبناك، از مهم ترین خصیصه هاي الگوي برنامه ریزي راهبردي است        

 "، کتـاب  1965 کـه در سـال   Òنـسوف بـراي نمونـه ایگورآ  .  به این موضوع تأکید داشتند 60ریزي استراتژیک در دهه ي      

ساخت استراتژي را فرآیندي ادراکی دانسته و به کوشش بـراي فهـم موقعیـت و حـل                  .  را نوشته است   "استراتژي شرکت 

 صـورت مـی گیـرد کـه از نظـر        " آزمایش فاصله  "در این راستاست که     . مسأله هاي موجود در موقعیت تأکید کرده است       

اصله ي موقعیت موجود با تصویر مطلوب در مسیرهاي مختلـف و انتخـاب بهتـرین                آنسوف، از بررسی چگونگی کاهش ف     

  ).1382یمنی، ( است " راهبرد"مسیرها به عنوان 

 در  1979 در سال    Óاستینر.  از دیگر خصائص برنامه ریزي راهبردي بوده است         تحلیل شرایط بیرونی و درونی باهم،     

و تحلیل فرصتها و تهدیدهاي     (هبردي را برآمده از بررسی شرایط بیرونی         ، گزینه هاي را    Ô" برنامه ریزي راهبردي   "کتاب  

به برنامه ریز اجـازه مـی    S.W.O.TÕتحلیل . دانسته است) و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن  (و بررسی شرایط درونی     ) آن

                                                          

1- Cognitive 

2- Strategy Making 

3- Plan 

4- Pattern 

5- Play

6- G.A.Steiner 

7- Strategic Planning (New York, The free press)  

8- Strength, weakness, Opportunity, treath 
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 ارزشـیابی بکنـد و    اثربخشی و شبیه سازي و امثال آن       – فایده ، هزینه     –دهد که گزینه هاي راهبردي را براساس هزینه         

  ).1382 یمنی،(به صورت پویا دست به انتخاب بزند 

 استقرار سیستم اطالعات مبتنی بر پایگاه داده هاي کمی و کیفی نظام دادگانی، از پیش شرطهاي ضروري برنامه                  

کـافمن و   (ازد  تولید و مبادله ي اطالعات طی مراحل زیر برنامه ریزي راهبردي را امکانپذیر می سـ               . ریزي راهبردي است  

  ):1374هرمن، 

بـراي  (  نگرش ها، باورها و ارزشهاي ذي نفعان و شرکاي برنامه  چیست؟ فرهنگ سازمانی از چه قرار اسـت؟        -  

  )تهیه این اطالعات به پرسشنامه هاي تفصیلی نیاز هست

العـات دقیـق   تهیـه اط ( از چه قرار اسـت   1 روند گذشته چگونه بود و وضع موجود و شاخصهاي کلیدي عملکردي          

آماري و کیفی در این مورد مستلزم مطالعات اسنادي، پرسشنامه، مصاحبه، مورد کاوي، روشهاي تصمیم گیري گروهـی و                

  )امثال آن است

  )پاسخ به این پرسش نیز نیازمند اطالعات کمی و کیفی است(  ذي نفعان چه تصویري از وضع مطلوب دارند؟ 

در جواب به این پرسش، آماره ها و اطالعـات کمـی و             ( می خواهیم برویم؟      به کجا می خواهیم برویم و چگونه        

  .)کیفی در قالب نشانگرها باید توسعه داده شود

(  کاهش داد؟    3 را با نتایج مطلوب    2 از چه قرار هستند؟ چگونه می توان فاصله ي نتایج موجود جاري              دقیقاً * نیازها

  )طریق نظرسنجی و سایر روشها باید به دست بیایددر اینجا نیز به اطالعاتی نیازمندیم که از 

پاسخ به این پریش نیز بی      (  نقاط ضعف و قوت درونی و فرصتها و تهدیدهاي زمینه ها و محیط بیرونی چیستند؟                

  )مدد اطالعات، میسر نمی شود

تژي امکـان پـذیر      ساخت اسـترا    بدین ترتیب بدون وجود داده ها و تهیه اطالعات کمی و کیفی و پیوند میان آنها،               

داده هـاي  . برخی از نظریه پردازان برنامه ریزي راهبردي، داده ها را به دو نوع نرم و سخت، تقسیم کـرده انـد                . نمی شود 

 برنامـه معـین مـی شـود و داده           Ñنرم به نگرش ها و باورها و پندارهاي ذي نفعان اشاره دارند که براساس آنها چشم انداز                

 بـدون آن  Òوضع موجود و شاخصهاي عملکردي و نیز محیطی است که تنظـیم مأموریـت         هاي سخت، مربوط به شناخت      

  ).1374کافمن و هرمن، (الزمه ي تعیین راهبردها، تلفیق داده هاي نرم و سخت است . ممکن نیست

 براي همین در بیشتر .  است Ó یکی از مهمترین مفروضات برنامه ریزي راهبردي، ربط وثیق میان راهبرد و ذینفعان            

الگوهاي راهبردي بر لزوم تعامل همه ي بازیگران و ذینفعان و شرکا و طرفهاي ذي ربط برنامه در همه ي مراحل برنامه                      

                                                          

1- Key performanc Indicators 

2- Current Results

3- Required results 

 )  نیاز به معناي دقیق کلمه معطوف به نتایجEnds است و با شبه نیاز need -  Qusi که در حیطه ي دروندادها و فرآیندها و به طور کلی

 مطرح می شوند، تفاوت ظریفی دارند در برنامه ریزي راهبردي، وقتی از نیاز سخن گفته می شود منظور نیازهایی Meansدر عرصه وسیال 

  .)است که نتایج مطلوب را بیان می کنند

4- Vision 

5- Mission 

6- Stake Holders / Partners 
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براي مثـال نمـی تـوان از        . راهبرد از دل گفتگو و توافق و رضایت جمعی آنها بر می آید            . ریزي راهبردي تأکید شده است    

لمی، دانـشجویان و خانوارهـا و مـدیران و مجریـان دانـشگاهی و               یک راهبرد ملی آموزش عالی سخت گفت که هیأت ع         

هیأتهاي امنا، انجمن هاي علمی و سازمانهاي تخصصی، نمایندگی هاي دولت، دستگاهها و بنگاههاي ذیربط و غیـره بـا                    

مـه ریـزي   براي همین اسـت کـه مینـز بـرگ اساسـاً برنا           . یا یک راهبرد دانشگاهی از متن دانشگاه برنیاید       . آن بیگانه اند  

، موجه دانسته است بـه نظـر او اسـتراتژي نبایـد از شـهود      Îراهبردي را در مفهوم حمایتی و تسهیل گري و قدرت سپاري     

و نقش برنامه ریزان و مدیران، چیزي جز حمایـت  . مدیران برخیزد بلکه باید طی فرآیندي درونزا از متن سازمان زاده شود          

  . (Mintzberg,1994)و تسهیل گري و توانمندسازي نیست 

ــورت        ــه ص ــه ب ــود ک ــی ش ــاره م ــردي اش ــزي راهب ــه ری ــاي برنام ــی از الگوه ــه یک ــصل، ب ــن ف ــان ای   در پای

 و همکـارانش آن را  " راولی" طراحی شده و "Ï دولنس و نوریس"از سوي  "Kpls start"ده مرحله اي و تحت عنوان 

راولـی و همکـاران،     ( ي این الگو بدین قـرار اسـت          مراحل ده گانه  .  به کار برده اند    (UNC)در دانشگاه کلرادوي شمالی     

1382 :(  

( KPLs)تدوین شاخصهاي کلیدي عملکردي . مرحله اول 

که باید قبالً از طریق کارگاه، آموزشها و توجیهـات اولیـه در      (SPC)با تشکیل کمیته ي برنامه ریزي استراتژیک        

مشخص بشود، نخستین مرحله ي برنامـه ریـزي بـا تـدوین            میان اعضاي آن به وجود بیاید و دستورالعمل و رویه ي کار             

 ، مقیاسی است بـراي انـدازه گیـري عوامـل فرآینـدي و               "شاخص عملکرد ". شاخصهاي کلیدي عملکردي آغاز می شود     

روش تـدوین شاخـصها   . بروندادي و نتایج  معین فعالیتها که باید تعریف واحد و پذیرفته شده اي از آنها وجود داشته باشد                  

 شاخص است که با اسـتفاده از منـابعی ماننـد اسـتانداردهاي     15ین الگو، استفاده از جلسات و تهیه فهرستی در حدود           در ا 

 و در سطوح مختلف دانشگاه، دانشکده، بخـش و           اجتماع دانشگاهی، انتظارات ذي نفعان و شرکا، عملکرد رقبا و هنجارها،          

  : ازنمونه اي از شاخصها عبارتند. گروه تدوین می شوند

 پذیرش و ثبت نام(نرخ جذب(  

درآمد شهریه  

درصد دانش آموختگان دوره در یک نسبت به دانشجویان  

نسبت اقلیتها در ثبت نام کل  

درصد دانش آموختگان شاغل یا موفق به ادامه ي تحصیل در دوره ي بعدي  

نسبت دانشجو به هیأت علمی  

پیشرت تحصیلی و رضایتخش و عدم انصراف و (3نرخ بقا..(..  

رضایت دانشجویان  

 میانگین امتیازات دانشجویان 
                                                          

1- Empowerment 

2- Dolence & Norris 

3- Retention
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Î( EEE)ارزشیابی محیط بیرونی . مرحله دوم 

تغییر فرماندار و   .  مورد ارزشیابی قرار می گیرد     Ïدر این مرحله تغییرات محیط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناوري         

تورم یا رکود و بیکاري و مانند .  محیط سیاسی استگرایش فرماندار جدید به کاهش کمکهاي دولتی نمونه اي از تغییر در      

 ظهور چند رسـانه     نرخ مهاجرت و رشد جمعیت، مواردي از تغییرات اجتماعی،        . آن، مثالی از تحوالت محیط اقتصادي است      

  .اي و فرآیند مجازي شدن مواردي از تحوالت فناوري هستند

یرد روش تجزیه و تحلیل متقابل است یعنی در هر مرحله،     نکته ي مهمی که در این الگو باید مورد توجه قرار   بگ             

بـراي ایـن   . شود و مورد تحلیل قرار می گیـرد  بین داده هاي آن مرحله با داده هاي مرحله ي قبلی، ماتریسی تشکیل می            

بـا  !(EEE)و  !(KPLs)بـدین ترتیـب بـین دو مرحلـه ي           . کار از نرم افزار تکنیک اصالح شده یدلفی استفاده می شـود           

هستند، تجزیه و تحلیل متقابل صـورت مـی          (SPC)شارکت ذي نفعانی که اعضاي کمیته ي برنامه ریزي استراتژیک           م

برقـرار مـی     (PEST) و عوامل محیطی     (KPLs)یعنی ماتریسی میان یک به یک شاخصهاي کلیدي عملکردي          . گیرد

 تایی براساس نظر اعضاء ثبـت  7مقیاس طیفی شود و در خانه هاي ماتریس،  تأثیر و تأثر میان شاخصها و عوامل در یک    

، تـأثیر  4، تأثیر مثبت ضعیف عدد 5، براي تأثیر مثبت متوسط عدد 6می شود، بدین صورت که براي تأثیر مثبت زیاد عدد      

مثل نمی دانـم و بـدون تـأثیر و          " و براي مواردي     1عدد    ، تأثیر منفی زیاد     2عدد     تأثیر منفی متوسط     3منفی ضعیف عدد    

  .این اندازه ها هم به صورت میانگین و هم انحراف معیار ثبت می شود.  عدد صفر درج می شود".... ي ممتنع وآرا

 نکته ي مهم دیگر در این الگو آن است که در هر مرحله و براساس نتایج تجزیه و تحلیل یاد شده، مرحله ي اول   

، تجدیـد نظـر   !( KPLs)، ممکن اسـت در  !EEEه ي مورد جرح و تعدیل و حک و اصالح قرار می گیرد مثالً در مرحل

  .بشود

Ð( IEE)ارزشیابی محیط درونی . مرحله سوم 

  :در این مرحله، محیط درونی به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد

 مـی   که با در نظر گرفتن معیارهاي ناشی از عملکرد رقبا یا استانداردها مورد ارزشـیابی واقـع                  (عملکرد و بهره وري     .  الف

)شود

زیرساختی مانند فضاي فیزیکی، شـبکه هـاي        . 2 سلسله مراتب     ابعاد ساختاري مانند اختیار،   . 1شامل  (سازمان  .  ب

)میزان سازگاري و انسجام. 4کارکردي . 3ارتباطی، پایگاههاي داده اي، تجهیزات 

  راهبردها، اهداف و تاکتیک هاي جاري. ج

  )مالی، انسانی و فنی(منابع .  د

ــد، بــه عمــل            در ا ــورتی کــه در مرحلــه ي دوم ذکــر ش   یــن مرحلــه نیــز تجزیــه و تحلیــل هــا بــه ص

  .می آید و ماتریس هایی تشکیل می شود

                                                          

1- External environment Evaluation 

2- PEST 

3- Internal Environment Evaluation 
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وحـک و   (تحلیل نقاط ضعف و قوت درونی، تهدیدها و فرصتهاي بیرونی           . مرحله چهارم   

) اصالح مجدد شاخصهاي کلیدي عملکرد

  :تنمونه اي از موارد این تحلیل بدین قرار اس

داوطلبان زیاد، ساختمانهاي در حال احداث، هیأت علمی پرآوازه :  نقطه ي قوت

وابستگی زیاد مالی به دولت، استهالك ساختمانها، تعداد زیاد دانشجو به استاد :  نقطه ي ضعف

ظهور اقتصاد دانش، امکان انعقاد قرارداد:  فرصتها

تغییرات سیاسی، عوارض منفی مجازي شدن:  تهدیدها

، ممکن است احساس شود که تجدید نظري دیگر در فهرست شاخصهاي عملکـرد،           SWOTبعد از انجام تحلیل     

  .ضرورت دارد

Îخلق ایده ها. مرحله پنجم 

 از  که با استفاده از روشهاي توفان ذهـن و ماننـد آن،   SWOTاین مرحله، پاسخی است به مراحل قبلی و تحلیل          

با به بکارگیري نرم افزار دلفی، ایده ها در آغاز به صورت غیابی از اعضا دریافت                . دهنداعضا خواسته می شود فکر و ایده ب       

  .  تدوین و مستندسازي و نتیجه گیري می شودSPCو فهرست بندي و سپس به صورت جمعی مورد بررسی و توسط، 

تحلیل متقابل ایده ها و شاخص ها . مرحله ششم 

  .یی، مجدداً در شاخص ها حک و اصالح دیگري صورت می گیرددر این مرحله نیز با تشکیل ماتریس ها

تنظیم راهبردها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت . مرحله هفتم 

  : فراهم می آید که راهبردها را فهرست و انتخاب بکند براي مثالSPC در این مرحله، این امکان براي 

 سال10تا  % nساالنه افزایش اعتبارات تحصیالت تکمیلی به میزان : راهبرد اول

  : اهداف بلند مدت

  . برسدb به  (a)تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به کل دانشجویان در پنج سال آینده از میزان کنونی . 1

  . برسدd به cنسبت دانشجو به استاد در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در پنج سال آینده از . 2

  . برسدf به e مراتب هیأت علمی در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در پنج سال آینده از درصد استاد و دانشیار به سایر. 3

4... .  

نیـز گفتـه   ) سیاست(آنچه در این الگو به عنوان اهداف بلند مدت تعبیر می شود در جاهاي دیگر، به آن خط مشی              

  .می شود
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  : هداف کوتاه مدت

bپذیرش. 1
1

b نفر دانشجوي کارشناسی ارشد و  
2  

t دانشجوي دکتري در سـال تحـصیلی   نفر
1

بـه تفکیـک در    (

)رشته هاي معین
 

  

dجذب. 2
1

tنفر عضو هیأت علمی در رشته هاي معین، در سال تحصیلی  
1

   

dجذب. 3
2

tنفر استاد از دانشگاه معتبر خارجی در سال تحصیلی  
2

  

4... .  

 نیـز اطـالق مـی       "فعالیت"ي دیگر به آن       آنچه در این الگو به عنوان اهداف کوتاه مدت تعبیر می شود در جاها             

  .شود

 سال10نظر سنجی ساالنه از دانشجویان تا : راهبرد دوم

  : اهداف بلند مدت!

.  برسدh در پنج سال آینده به (g)رضایت دانش آموختگان براساس پیمایش ها از میزان کنونی . 1

2... .  

  : اهداف کوتاه مدت

tان دانشگاه در سال تهیه بانک اطالعات دانش آموختگ. 1  
1

   

  2... .  

)  سال5 تا 3(در زیر چتر یک هدف بلندمدت )  ساله2 تا 1(الزم به توضیح است که مجموع چند هدف کوتاه مدت 

همان طور که چند هدف بلند مدت با هم یک راهبرد را محقق می سـازند و از چنـد راهبـرد یـک برنامـه                         . قرار می گیرد  

  .براي دانشگاه باشد) یا مأموریت ("رسالت" می تواند مبنایی عینی به منظور تنظیم یک تشکیل می شود و چند برنامه

تحلیل متقابل راهبردها و اهداف با شاخص ها. مرحله هشتم 

 فراهم می آورد که باردیگر به شاخص        SPCتنظیم راهبردها و اهداف دراز مدت و کوتاه مدت این امکان را براي              

براي این کار با استفاده از نرم افزار فن دلفی و بـه          . در آنها حک و اصالح الزم را به عمل بیاورند         هاي عملکردي بر گردند و      

هاي در برگیرنده ي انحراف معیار تشکیل می شود و مواردي که انحـراف معیـار   صورت الکترونیکی، نظر سنجی و ماتریس   

  .بیش از حد باشد، گفتگوها و بحثهاي مجددي سازماندهی می شود

تدوین نهایی برنامه و ابالغ براي اجرا. حله نهم مر

برنامه ي مشتمل بر چند راهبرد و چندین اهداف دراز مدت و چندین و چند هدف کوتاه مـدت بـه صـورت پـیش                         
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حجـم  . بیرونی دانشگاه نیز توزیـع مـی شـود         به همه واحدهاي دانشگاهی ابالغ می شود و حتی در میان ذي نفعان               Îنویس

ي صفحه عنوان، فهرست، مقدمه، توضیحی منحـصر دربـاره دانـشگاه ،              صفحه است و در برگیرنده       20 تا   15 برنامه معموالً 

و راهبردهاي طبقه بنـدي شـده برحـسب موضـوعاتی        ) تعاریف و مقیاس ها   (مختصري از اوضاع و احوال، مدل، شاخصها        

پیش نویس بودن برنامـه، آن را انعطـاف پـذیر    . همچون ثبت نام، فناوري، برنامه هاي علمی، منابع مالی و مانند آن است   

  .می سازد و می توان حتی در هر فصل آن را روزآمدتر کرد

ارزشیابی. مرحله دهم 

 با استفاده از پایگاههاي اطالعات و تشکیل ماتریس هایی براي هر یک از فصل ها می تواند          SPCدر این مرحله    

 کوتاه، تا چه حدي طبق برنامه تحقق پیدا کرده اند، تکمیـل یافتـه انـد،    معین کند که هر یک از راهبردها و اهداف بلند و       

  .از بازخورد ارزشیابی می توان براي جرح و تعدیل برنامه استفاده کرد. دچار تأخیر بوده اند یا حذف شده اند

ن می شود و     از رهگذر برنامه معی    " رسالت "چیزي که در این الگو مورد تأکید بیشتري قرار می گیرد آن است که               

در واقع، براي تنظیم رسالت یـک مؤسـسه آمـوزش عـالی،     . چیزي از پیش مقرر نیست که برنامه براساس آن تنظیم شود      

همان طور که باید به سنتهاي اجتماع علمی و هنجارهاي آن، فرهنگ دانشگاهی به میثاثها و اساسنامه ها، و بـه نقـش و     

ین الزم است مجموعه ي برنامه هاي قبلی را با برنامه ي راهبردي جدید همچن. اهداف مؤسسه آموزش عالی مراجعه کرد    

عالوه بر ایـن بایـد در مـتن رسـالت، مخاطبـان، ذي نفعـان و                 . نیز به عنوان مأخذي براي تنظیم رسالت در دست داشت         

د واقع بینانه، روشن    رسالت، سازوکاري براي اطالع رسانی است و بای       . تعهدات دانشگاه در قبال آنها به روشنی تعریف شود        

  .و شفاف باشد

 2 ـ  5  برخی از مهم ترین ویژگی هاي الگوهاي راهبردي که در سطوح پیش به آنها اشاره شد، در جـدول شـماره  

  :آمده است
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    برخی ویژگی هاي الگوهاي راهبردي  برنامه ریزي ó) 2-5(جدول 

  ویژگیهاي الگوهاي راهبردي برنامه ریزي  ردیف

1  
ستند، عالوه بر گذشته و حال به آینده ي دراز مدت، و عالوه بر محصوالت و بروندادهاي نزدیک و واسطه آینده گرا ه

  .اي به پی آمدها و نتایج اهمیت می دهند

  .فعال و فراکنشی هستند  2

  .را با بیرون آن با هم تحلیل می کنند) و سازمان( درون قلمرو برنامه   3

  .ف و قوت و فرصتها و تهدید را با هم تحلیل می کنندمنابع و موانع و نیز نقاط ضع  4

  .مبتنی بر تحلیلی از کلیت محیط تعاملی هستند و تحوالت آن و تأثیرش بر قلمرو برنامه و سازمان را جدي می گیرند  5

  .ی کنندبر راه رسیدن به اهداف با توجه به حیطه ي امکانات از یک سو و نیازها و اولویتها از سوي دیگر تأکید م  6

  مسیر نیل به هدف را در جریان تجربه و کنش، براساس تحلیل شرایط و موقعیتهاي متحول و ویژه، انتخاب می کنند  7

8  
تلقی می شود براي زمان ناپیوسته، تنها بادید تحلیلی و ) غیرخطی(زمان در برنامه ریزي استراتژیک، زمان ناپیوسته 

  .انتقادي می توان تصمیم گرفت

  .فعان، هم اندیشی و همراهی آنان عامل تعیین کننده اي در برنامه ریزي راهبردي تلقی می شوندذي ن  9

  .ابعاد خرد برنامه با ابعاد کالن و آن دو با ابعاد فراسوي کالن دیده می شود  10

11  
ري ثابت و متعین  به طوري که گزینه هاي تصمیم گی،به برنامه ریزي، به صورت فرآیندي باز و پویا نگریسته می شود

  .نیستند و برحسب تحلیل راهبردي، توسعه می یابند

  .جامع و فراگیر است  12

  .گزینه هاي بازي استراتژیک با در نظر گرفتن قواعد و رفتار سایر بازیگران و بر مبناي تحلیل، تعیین می شوند  13

  .برنامه ریزي راهبردي قواعد مرحله مندي دارد  14

15  

 ادراکی در فهم موقعیت و فاصله ي آن با تصویر مطلوب و بررسی ó ١از یک فرآیند شناختیساخت استراتژي 

چگونگی کاهش فاصله ي موقعیت موجود با تصویر مطلوب در مسیرهاي مختلف به منظور انتخاب بهترین مسیرها به 

  .دست می آید

  .هبرد الزامی استاستقرار سیستم اطالعات و پیوند داده هاي نرم و سخت براي تعیین را  16

17  
راهبرد باید از متن گفت و شنود و توافق یاران و شرکا و طرفهاي ذي . میان راهبرد و ذي نفعان، ربط وثیقی وجود دارد

  .در بهترین حالت، استراتژي باید از متن سازمان زاده بشود. ربط بر بیاید

18  

موقعیت و تحلیل شرایط و درك تغییرات و پویایی ها و از اهداف و مأموریتها نه ابتدا به سکون بلکه در فرآیند فهم 

رسالت پیش از برنامه مقرر نمی . طریق جستجوي مشترك رضایت بخش با تعامل طرفهاي ذي ربط، آشکار می شوند

  .شود بلکه از برنامه مشتق می شود
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مباحـث، ویژگـی هـاي      نتیجه اي که از این مباحث گرفته می شود آن است که از میان الگوهاي بحـث شـده در                     

برنامه ریزي آموزش عالی را باید نه در الگوي سنتی و کالسیک بلکه در الگوهاي سیستمی، راهبردي، مشارکتی و تعاملی         

همچنین در جدولی که درهمین فصل ارائه شد، خصوصیات هاي برنامه ریزي آموزش عالی را باید در ستون      . جستجو کرد 

  . دوم تعقیب کرد

  زي آموزش عالی در ایران برنامه ری-4-2

   برنامه ریزي در ایران -1-4-2 

برنامه ریزي همان گونه که در فصل پیش به آن اشاره شد، از مفاهیم مدرنیته ي غربی و به معناي اداره جامعه یا                       

. به همین سبب در جوامع غیرغربی نیز که در مـدار تجـدد گرایـی قـرار مـی گرفتنـد                    . رجوع به عقالنیت وعلم جدید بود     

نخبگان جدید که واسطه هاي تغییر و مبلغان نوسازي بودند، به ویژه آن دسـته از نخبگـان جدیـد کـه در درون دسـتگاه                         

به معناي جدید ( قدرت و تصمیم گیري یا حاشیه ي نزدیک آن قرار داشتند براي اجراي عملیات نوسازي، به برنامه ریزي   

از جمله در ایران نیز    . ن برنامه ریزي علمی اقداماتی به عمل می آوردند        اهمیت می دادند و براي نهادینه کرد      ) علمی کلمه 

برنامه ریزي براي نخستین بار     ) به ویژه دوم  (در روند مدرنیزاسیون با الگو گیري از غرب در دو دوره ي پهلوي اول و دوم                 

ـ     1316تشکیل شوراي اقتصاد از سال      . از طریق روشنفکران دولتی به میان آمد        بـه  1323ی اساسـنامه آن در    آغاز شـد ول

در همین راستا بود که سازمان برنامه و بودجه به وجود آمـد و نخـستین               . تصویب رسید که از وظایف آن برنامه ریزي بود        

 در دولت احمد قوام و بـا اسـتفاده از تحـصیلکردگان جدیـد      " برنامه سازندگی و عمران کشور     "برنامه عمرانی هفت ساله     

 اصالحی و عمران کشور و از طریق مطالعات و مشاوره هاي علمی بـا مـشاوران آمریکـایی، و بـا        توسط هیأت تهیه نقشه   

از آن ). 1349سـازمان برنامـه،   ( به مجلس شوراي ملی تقدیم شـد         1327استفاده از وام بانک بین المللی آمریکا، در سال          

در برنامه ي اول عـالوه      . مان برنامه می شدند   زمان به بعد، دانش آموختگان تازه اي که از خارج، بر می گشتند جذب ساز              

بر مشکالت سیاسی، ضعفهاي ساختاري خود برنامه ریزي مانند فقدان آمار و اطالعات کافی و کمبودهـاي کارشناسـی و                    

هر چند در برنامه هاي بعدي ، تجربیـات و تمهیـدات، بیـشتر شـد ولـی گـرایش بـه                      . تخصصی، شکل محسوسی داشت   

ی و بدون عنصر کافی تولید دانش ملی متناسب با مقتضیات و شرایط بومی و محلی، همچنـان بـه                    الگوهاي آماده ي غرب   

 و برنامه سوم تا پنجم هـر کـدام بـه صـورت              1335برنامه دوم عمرانی به صورت هفت ساله از سال          . قوت خود باقی بود   

رنامه هاي نوسازي کشور با الگوهاي غربی        به اجرا در آمدند و از طریق آنها، ب         1352 و   1347 و   1342پنجساله از سالهاي    

و به صورت دولتی و از باال به پایین، دنبال شد و با وجود همه ي ضعفهاي ساختاري موجود در درون این برنامه ها و نیـز    

زمینه هاي بیرونی و خصوصاً ساخت سیاسی و قـدرت در آن دوره، توانـستند آثـار قابـل تـوجهی در تغییـرات اقتـصادي،                        

  ).108-290، صص 1379فراستخواه، الف ( و فرهنگی جامعه ایران برجاي بگذاراند اجتماعی

 تا این تاریخ نیز که سه برنامه ي پنج ساله ي توسعه، تنظیم و اجرا شده است و برنامـه ي سـوم در              1368از سال   

اي اقتـصادي، اجتمـاعی،     حال اجرا است، ضعفهاي ساختاري درون برنامه ها و نیز زمینه هاي بیرونی موجود در سـاختاره                

  .سیاسی و فرهنگی جامعه ایران برخی همچنان و برخی به صور دیگر و حتی پیچیده تر، به قوت خود باقی است
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  ـ برنامه ریزي آموزشی و آموزش عالی در ایران 2ـ4ـ2

بـال مـدارس عـالی و    بـه دن . مدتها بود که با وجود تکوین آموزش عالی در ایران، این کشور فاقد نظام برنامه ریزي بـود                !

 تأسـیس  1313 خورشیدي در ایران پا گرفتند، دانشگاه تهـران در دهـه   14 و آغاز سده ي 13مراکز تربیت معلم که از اواخر سده     

پـس، آمـوزش   . این در حالی بود که هنوز هیچ یک از نخستین نهادهاي برنامه ریزي علمی در کشور به وجـود نیامـده بـود                  . شد

 شمسی نیـز کـه   20از دهه ي . ایر آموزشها بدون نظام کالن و سیستماتیک برنامه ریزي آموزشی، آغاز شد  عالی در ایران مثل س    

هرچند نه در حـد تفکـر عمیـق و درونـی     ( با نقش تحصیلکردگان جدید موجود در حاشیه ي نزدیک قدرت، الگوي برنامه ریزي             

 اختـصاص   "آمـوزش " هنوز بخش خاصی از برنامه ریـزي بـه           وارد ادبیات رسمی کشور شد و سازمان برنامه به وجود آمد،          ) شده

، سخنی از برنامه ریزي آموزشی بـه میـان نیامـد و تکثیـر دانـشگاهها      )1328-34(در برنامه اول هفت ساله ي عمرانی  .داده نشد 

 هـاي مـشخص   تقریبا به صورت دیمی، بدون برنامه ریزي نظامند و در نتیجه بدون افق یابی، نیاز سنجی و اهداف و خط مـشی          

  ).293-306، صص 1379 –فراستخواه ج (چه در سطح بخشی و چه در سطح ملی، اتفاق افتاد 

بود که ورود تعداد زیادي از دانش آموختگان ایرانـی بازگـشته از دانـشگاههاي               ) 1335 – 1341(از برنامه ي دوم     

که در کشور برقرار شـده  ) دار گرایانه و عمودي  البته اقت (غربی به دستگاه برنامه ي نوسازي دولتی و به ویژه ثبات سیاسی             

بود و نیز دریافتی هاي آسیب پذیر حاصله از فروش نفت و اعتبارات خارجی، همه و همه  دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و          

سبب اندکی توسعه در نظام برنامه ریزي کشور شدند کـه از جملـه ي آن، توجـه بـه ضـرورت توسـعه ي منـابع انـسانی               

(H.R.D) یل مدیریتی به این عنوان در سازمان برنامه، و گردآوري اطالعات در خصوص نیروي انسانی مورد نیاز و  تشک

، بـه عنـوان یـک بـازخورد         1337به حدي که از اطالعات به دست آمده در آمارگیري نیروي انـسانی سـال                . بود) 1337(

نورز نـه در برنامـه ي اول و نـه در برنامـه ي دوم،     اما ه. اطالعاتی، در تجدید نظر در برنامه ي دوم، استفاده به عمل آمد  

  ).307- 312همان صص (اعتبارات مشخصی براي بخش آموزش تخصیص نیافته بود 

با تصمیم  (بود که در زیر مجموعه برنامه هاي مدرنیزاسیون و اصالحات دولتی،    ) 1342-46(تنها از برنامه ي سوم      

بتکار عمل اقتدار گرایانـه ي رأس هـرم سیاسـی عمـودي و خودکامـه ي               سازي روشنفکران دولتی درون سیستم ولی با ا       

تدریجاً رویکردي آغاز شد که طی آن، تمایل ضعیفی دیده می شد که به آموزش نسبتاً بیش از بیش، توجه برنامـه         ) کشور

می از کـل  اي و سیستماتیک به عمل بیاید و به بیان دیگر برنامه ریزي آموزشی تا حدودي بـه عنـوان یـک زیـر سیـست                  

سیستم برنامه ریزي تعریف شود و اولویتهایی مانند آموزش حرفه اي، آموزش بزرگساالن و سـرانجام اولویـت توسـعه ي                    

و ) 1344 (  در برنامه گنجانیـده شـود، تـشکیل شـوراي مرکـزي دانـشگاهها      ) به جاي رشد صرفاً کمی(کیفی، دانشگاهها  

  ).313- 323همان ، صص (ن دوره از برنامه ریزي بود تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی از نتایج ای

بـود کـه در سـند و مـتن     ) 1352-56(و سپس برنامه پنجم ) 1347-51(ولی به طور مشخص از برنامه ي چهارم        

برنامه بر تعادل میان سطوح مختلف بخش آموزشی، بهبود کیفیت، تناسب آموزشها با نــــیازهاي متنوع و رو به افزایش                   

انی ماهر و متخصص و اولویت تحصیالت عالی در داخل نسبت به اعزام به خارج به جز رشته هاي تخصـصی،               نیروي انس 

در برنامه چهارم تأسیس شد که نشان   ) 1348 (" مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزي علمی و آموزشی        ". تصریح به عمل آمد   

الی بود و در آن موسسه ، پروژه هایی براي نیاز دهنده رشد تدریجی رویکرد پژوهشی به برنامه ریزي آموزشی و آموزش ع 

از دوره برنامـه چهـارم، بخـش خـصوصی بـه عنـوان یکـی از             . سنجی، تعیین شاخص ها و استانداردها تعریف و اجرا شد         
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هر چند هنوز ضفعهاي ساختاري این بخش، مانند گریز از ریسک           . پایدارترین منابع اعتباري آموزش عالی قدري فعال شد       

ه و تمایل به سود فراوان و کم خطر با سرمایه گذاري کم هزینه، سبب می شد که در بخش آموزش عالی نیز به                   و مخاطر 

ضـعفهاي درونـی و بیرونـی    . سرمایه گذاري دوره هاي کم هزینه ي علوم انسانی و اجتماعی، اندکی تمایل نـشان بدهـد               

موزش عالی، سبب می شد که با وجود برخـی کلمـات و   ساختاري در کل برنامه ریزي و از جمله برنامه ریزي آموزشی و آ            

عبارات چشم نواز در سند برنامه، خبري از تضمین هاي برنامه اي و مکانیسم هاي کارآمـد و اثـر بخـش عملیـاتی بـراي        

تحقیق اهداف و اولویتهایی مثل پژوهش، کیفـی آمـوزش عـالی و تناسـب آن نبـود و ایــــن اهـــداف بیـشتر در حـد                            

هر چند همین ضعفهاي ساختاري  ). 314 -341همان ،صص   (اقی می ماند و در عمل چندان وقوع نمی یافت           نــــوشته ب 

یکی از عواملی بود که روند توسعه ي آموزش و آموزش عالی در ایران که طی چنـد دهـه آغـاز شـده بـود بـا تـضادها و           

قالب اسالمی انجامید ولی بعد از انقالب نیز آن       تعارضهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی مواجه شد و به ان           

  .ضعفها به صورت دیگر، به قوت خود باقی ماند

بعداز انقالب اسالمی ، با انقالب فرهنگی، برنامه ریزي آموزش عالی بـه عهـده  سـتاد و شـوراي عـالی انقـالب                          

 تنظیم و اجرا شده است ولی صرف نظر         با اینکه از بعد از جنگ تحمیلی تاکنون سه برنامه ي توسعه           .فرهنگی قرار گرفت    

از ضعفهاي موجود در درون و بیرون این برنامه ها ، اوالً بخش آموزش و خـصوصاً آمـوزش عـالی در ایـن برنامـه هـا از            

درآغـاز، هـیچ گونـه مـشارکت و بعــدها نیز،چنـدان               جایگاه کافی برخوردار نبود و ثانیاًً  براي دانشگاهها و دانـشگاهیان ،            

ؤثري در همه ي فرایندهاي برنامه ریزي فراهم نمی آمد و ثالثاً تعداد مراجع موازي براي برنامه ریزي آمـوزش       مشارکت م 

آثار و پی آمدهاي خود را در نـظـام آمــوزش ) عالوه بر آن که، همه ي آنها نیز در بیرون از دانشگاهها قرار داشتند(عالی 

د به برخی از آسیب مندي هاي برنامه ریزي آمـوزش عـالی در ایـران،                بــر جــاي می گذاشت ، در بخش بع         عالی کشور، 

  فقط به اشاره اکتفا می شود

!! نمونه اي از آسیب مندیها-3-4-2

  برنامه ریزي خطی و تحول گرایی به کمیت و متدلوژي ) الف

کـه در   آغـاز شـد   (Linear Planning)برنامه ریزي آموزش عالی در ایـران در دوران سـیطره ي رویکـرد خطـی     

 بـه    در زمینه اي که با اندیشه و دانش سروکار داشـت، غالبـاً   خصوصاً تنوع و پیچیدگی هاي فرآیندهاي انسانی و اجتماعی،   آن،

محدوده ي الگوهاي کمی فرو کاسته می شد و پویایی ها و گوناگونی هاي نامتعینی کـه در پـیش روي منـابع انـسانی و در                           

چـه ابزارهـاي    ( وجود داشت با چارچوب هاي آیینی متدلوژي و فرمول ها و ابزارهاي آن               بخش آموزش و تولید دانش و تفکر      

در برنامه ریزي خطی تصور می شود که می توان نیـاز ملـی بـه    . ساده سازي می شد   ) آماري و چه ابزارهاي محدود مفهومی     

و سـپس بـر مبنـاي آن برنامـه ریـزي          انـدازه گرفـت       برحسب تقاضاي بازار،    نیروي انسانی ماهر و متخصص را آن هم عمدتاً        

آموزشی کرد و براي شغل هاي مورد نظر، تحصیالت تعریف شده اي را تدارك دید و می توان به سادگی و با تخصص هاي                        

  .تجزیه شده، براي آموزش عالی هدف گذاري ، پیش بینی ، نیاز سنجی، تخصیص منابع، نتیجه گیري و ارزیابی کرد

 از طریق تجربه و آزمون عمیق، به طور          برنامه ریزي، در خاستگاه اصلی خود یعنی غرب،       یم کالسیک در    ااین پاراد 

بـه نوبـه ي     . تطبیقی و مداوم مورد تأمل قرار می گرفت و در نتیجه، الگوهاي کالسیک که زمانی مدرن تلقی می شـدند                   
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ماننـد سیـستمی،    (ی از برنامه ریـزي      خود به الگویی سنتی بدل می شدند و نظر پردازان غربی به الگوهاي جدیدتر و بدیل               

اما در ایران هر چند، نفس . دست می یافتند و بربخشی از مسائل و بحرانهاي خود فائق می آمدند...) استراتژیک و     تعاملی،

برنامه ریزي علمی ، رهیافت نو و معطوف به تغییر و تحول و نوسازي بود ولی ضعفهاي تفکـر ملـی و فقـدان بـاز تولیـد                        

 و ویژگـی هـا و مقتـضیات      (Context)یشه و دانش فنی از جمله در امر برنامه ریزي و نبودن توجه به زمینـه                 خالق اند 

آن هم معمـوالً   (بومی و محلی و متغیرهاي خاص محیطی سبب می شد که تمایل به الگوها و تکنیکهاي آماده ي غربی                    

شه و راهبرد برنامـه ریـزي و سیـستمهاي کارآمـد و مـؤثر      مانع از تولید اندی) با تأخیر و نه پابه پاي تحوالت دانش جهانی 

دیوانساالران، . برنامه ریزي آموزش عالی متناسب با تفاوتها و شرایط خاص جامعه ایران و ویژگیهاي سرزمینی آن می شد           

 معموالً بـه شاخـصهایی کمـی ماننـد        ) با همه ي عمق و گستردگی و پیچش هاي واقعی آن          (فرآیندهاي آموزش عالی را     

تقلیل می دادند و براي مقامـات        ... تعداد مدارس و دانشگاهها و دانشجویان و کاغذ مصرف شده و مدرك به دست آمده و               

 از  "هاربیسون"اما برنامه ریزي آنها بــراي آمـــوزش عـــالـــی به تعبیر          . مافوق، گزارش هاي جالبی  تهیه می کردند       

 زیر آواري از مـدلهاي        بود که در آن اهداف و اولویتها،       (PlanningforPlanning)نوع برنامه ریزي براي برنامه ریزي       

). 1-6، صـص  1370هاربیسون (ریاضی و روشهاي کمی و سطحی نگر و تحت الشعاع اعداد و ارقام، گم و ناپدید می شد     

وهاي توسـعه ي قبـل از   شاید  همین نوع ضعفها، که به رویکرد سازمان برنامه اي مشهور شد، یکی از عواملی بود که الگ 

در بـــعد از انقالب نیز هـر چنـد   . انقالب در بطن خود تضاد و تعارضهایی پدید آورد که انقالب از نــتایج آن تضادها بود           

مـــثالً  ( الگوي مدرنیزاسیون و برنامه ریزي را زیر سوال بردند اما این نه از موضع تفکرات مـا بعـد مـدرن                        کسانی اساساً 

بلکه از موضع بیگانگی با فرآیند تغییر و تجدد بود کـه کـار را               ) رنامه ریزي خطی به برنامه ریزي راهبردي        عــزیمت از ب    

  .براي جامعه ایران دشوارتر نیز می کرد

  ناپیوستگی برنامه ها و گسست میان آنها) ب

 تواند اثر بخـشی      از جمله ي بایسته هایی است که بدون آن برنامه ریزي نمی            (Continuity)پیوستگی و تداوم    

فایول با اشاره .  تأکید کرده اند بر این شرط،) 1916(نخستین نظریه پردازان برنامه ریزي، مانند فایول . مطلوب داشته باشد

 Duration of) " طـی برنامـه هـا   "به محدودیتهاي پیش بینی انسانی، می گوید که به جـــاي یـک برنامـه بایـد از   

Plans)ه اي که بین آنها گسست و انقطاعی  ســخن گـفت، به گون(No break)  برنامـه ي دوم  .  وجود نداشـته باشـد

متصل به برنامه اول، برنامه ي سوم متصل به برنامه ي دوم و همینطور برنامه هاي چهارم و پنجم، باهم جریانی پیوسته                      

 از نوع خطی نیست و مـسیرهاي غیرخطـی    البته رهیافتهاي بعد از فایول، نشان داد که این پیوستگی، لزوماً . تشکیل دهند 

ناآرام و نامتعین می پیماید، گزینه هاي غیرمنتظره و متکثري در پیش روي خود دارد و همواره با ریسک دست به گریبان                     

به عبارت دیگر در عین پیوستگی، ناپیوسته است و در عین وحدت ، کثرت دارد ولی به هر حـال بـدون ضـریبی از                         . است

  .اوم، سکانس هاي مختلف برنامه نمی توانند اثربخشی الزم را داشته باشندپیوستگی و تد

عواملی که برخی از آنهـا      .  دهه  تاریخ برنامه ریزي در ایران، این پیوستگی الزم وجود نداشته است             6 اما در طول    

قتـصادي و اجتمـاعی و   به ساختار خود برنامه ها و برنامه ریزي و برخی دیگر به سـاختار قـدرت سیاسـی، زیرسـاختهاي ا           

ناپداري هاي جامعه ي ایران مربوط بودند، سبب می شدند که گسست هاي زیانباري میان برنامه هـا بـه وجـود بیایـد و                         

، براثر انقالب 50 تا 20مثالً برنامه ریزي هاي عمرانی قبل از انقالب از دهه     . اثربخشی آنها را کاهش دهد و یا ازبین ببرد        
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یل و سپس با تغییر شدید در الگوها و جهت گیري ها مواجه شدند و حتی در میان سه برنامه ي پـنج  ابتدا با یک دهه تعط   

برنامه ریزي آموزش عالی هم به نوبه ي خــود از تـداوم و          . ساله در بعد از انقالب نیز، پیوستگی کافی وجود نداشته است          

. بـوده اسـت   ) کنکـور (در نحوه ي آزمون ورودي دانشگاه       پیوستگی الزم برخوردار نبود، نمونه ي آن ، تغییرات پی در پی             

همچنین می توان به انحالل هیأتهاي امنا در آغاز انقالب و سپس احیاي مجدد آن پس از یک دهه و یا تغییرات فـاحش       

در برنامه هاي مربوط به مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاري آموزش عالی اشاره کرد که چـــگونه در نــیمه ي                    

 براي رشد سریع آنها به وجود آمد و سـپس یکبـاره ورق برگـشت و      " زمینه هاي سیاستی و برنامه اي      "،  70 دهه ي    اول

  ...محدودیتهایی اعمال شد و

  ایستایی برنامه ها و فقدان پویایی در ساختار برنامه ریزي) ج

 فرآیندي بودن برنامه ریـزي بـه        .آغــاز مــی شود  (Procecc)با کلمه ي فــرآیند     تعاریف بــرنامه ریزي معموالً   !

  (Fixism)رویـکرد ایستا به برنامه ریزي، اصل را بر ثبات و . معناي پویایی آن است

.  می گذارد و تغییر را نه در جوهر طبیعت امور عالم و آدم، بلکه امري ثانوي و عارض بر آن می داند                 "این همانی "

  . اجتماع بشري، پیوسته در حرکتنددر حالی که پدیده ها و بویژه پدیده هاي انسانی و

 برنامه ریزي هاي ایستا براي اموري که سرشت آنها ، نا آرام و بیقرار و به طور مـداوم در جنـبش و حرکتنـد و در          

این نوع برنامه ریزي ها تغییرات را درك نمی کنند و بـا نـاموس دگرگـونی و                  . حکم آویزان شدن از عقربه ي زمان است       

.  آن اسـت (Flexibility) "قابلیت انعطـاف "به تعبیر فایول، یکی از بایستگی هاي  برنامه ي مطلوب       . تحول بیگانه اند  

برنامه ریزي ایستا  ویژگی فرآیندي بودن را از دست می دهد زیرا، در الگوي ایستاي برنامه ریزي، فرض بر این است که                       

فی را تعریف و شاخصهایی تعریف کـرد، نیازهـایی را           می توان یک بار چشم اندازي را در پیش رو داشت، مأموریت و اهدا             

غافل از اینکه با تغییرات عمیقی کـه در محـیط تعـاملی             . سنجید و براي مدتها برنامه را به جریان انداخت و نتیجه گرفت           

 ، پـیوسته روي می دهد و بـا مـوج تحـوالتی کـه             ) در جهان و جامعه و ساختارهاي جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی         (برنامه  

نسل ها و گروههاي جدید اجتماعی را در بر می گیرد افق هاي رهگشاي قبلی مدتی بعد بلنداي خود را از دست می دهد                        

و تغییرات ایجاب می کند که به طور مداوم در مفاهیم، باز اندیشی مجدد کنیم و مأموریتها و اهـداف را از نـو بـه تعریـف       

سی نیازها دست زنیم، و این همان فرآیندي بودن برنامـه ریـزي و جهـت           نشانیم و شاخص ها را توسعه دهیم و به بازشنا         

  . گیري پویاي آن است 

 است و باب تجدید نظر عــقـالنی و (Draf)در رویکرد پویا به برنامه ریزي، هر برنامه در حکم یک پیش نویس              

 ربط و ذي عالقه، می توانند با نظـر  افراد و گروههاي ذي نفع، ذي. شنـاختی و بازاندیشی به روي او همواره گشوده است   

به تحوالت جهانی و درونی، تعریف تازه اي از مفاهیم، ارزشها، افق ها ، مأموریت ها و اهداف برنامـه را بـراي بررسـی و                          

بـدین ترتیـب    . تغییرات و توسـعه الزم در برنامـه داده بـشود            آزمون جمعی، در میان بگذارند تا در صورت تــوافق جمعی،         

بـه عبـارت دیگـر ایـن نـوع برنامـه ریـزي،              . بلکه زمینه و بستري براي آن ها می شود          نه قفسی براي نوآوري ها،    برنامه  

  از طریق عقـالنیت جمعی و انتقادي و باز اندیشی  فـرآیـنـدي مداوم براي توسعـه،

مـشارکت در  پیوسته و باز سنجی نیازهاي متنوع و رو بـه تحـول و فرآینـدي مـداوم از تعریـف جمعـی اهـداف و                  

  .جستجوي معانی و تولید معانی است
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آیا این نوع تفکر پویا در ساختارهاي برنامه ریزي آموزش عالی ایران، نهادینه شده است؟ هنوز بیشتر برنامه هـاي                    

سرفصلها و منابع همان چیـزي هـستند کـه دو دهـه پـیش، در کمیتـه هـاي بـسته و                         درسی دانشگاهی از حیث اهداف،      

هنوز براي دوره هایی    . آن هم در بیرون از دانشگاهها براي اجرا در دانشگاهها تدوین شده اند              د محدودي، محدودي و با دی   

در دانشگاهها، دانشجو پذیرفته می شود که سالهاي سال پیش به هر دلیلی و معموالً بدون نیـاز سـنجی سیـستماتیک و                        

هـاي قبلـی الگـوي متمرکـز گـزینش دانـشجو بـراي              هنوز برنامـه    . براي کشور مورد نیاز است    . علمی احساس شده بود   

آیا با مشارکت گروههاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و شوراهاي علمی آنها، . دانشگاهها به همان صورت اجرا می شود

بازنگري هاي الزم در نقش دانشگاهها در دنیاي متحول کنونی و آینده به عمـل مـی آیـد و اهـداف و مأموریـت آنهـا و                

 از نو تعریف می شود و شاخص هاي نوین تولید و مبادله و اشـاعه         سیاستی و عملیاتی در چشم اندازهاي جدید،       اولویتهاي

ي علوم و فناوري باز شناسایی می شود؟ اگر چنین نیست پس برنامه ریزي آموزش عالی در ایـران یـک فرآینـد زنـده و                        

در برنامه .  که با ناموس تحول بیگانه است و رو به آینده ندارددرونزا و پویا نیست، بلکه چارچوبی ایستا و متعلق به گذشته       

دانشگاه محلی براي تربیت نیرو براي دیوانساالري دولتی و با نیازهاي بازار کار و اشتغال تلقی                  ریزي آموزش عالی سنتی،     

سرمایه، تحول و توسـعه پیـدا   اما امروز، هم نسبت میان جامعه و دولت و اساساً مفهوم دولت، و هم بازار کار و          . شده است 

برنامه ریزي سنتی آمـــوزش عالی و سیاستها و اولویتهاي آن در حالی بر دانشگاهها حکم فرماسـت کـه در   .کرده است و 

محیط جهانی موج تازه اي از مدیریت دانش و الگوهاي یادگیري و کنش ها و فرآیندهاي علوم و فناوري و پارادایم نوینی       

 عصر ارتباطات و اطالعات، در جریان است و مفاهیمی مانند دانشگاه مجازي، دانشگاه چونـان صـنعت        از اقتصاد دانش در   

  .زندگی مبتنی بر دانش، یادگیري در تمام طول عمر، یادگیري چگونه یاد گرفتن و امثال آن در میان است خانگی،

  (Monitoring)فقدان سیستم باز و کارآمد داده اندوزي و تحلیل اطالعات ) د

برنامه ریزي آموزش عالی به پایگاه هاي سیستماتیک داده اي و نظام داده اندوزي و تحلیل مداوم اطالعـات نیـاز               

 دهه پیش در قبل از انقالب، دفتر آمار و برنامه ریزي در وزارت علوم مستقر شد ولی تاکنون ، بخـش دانـش و                         4از  . دارد

 ندارنـد تـا برنامـه ریـزان و          (Monitoring) کارآمدي بـراي پـایش     نهادهاي علوم وفناوري ترتیبات نهادینه ي منظم و       

کنشگران به طور مداوم بتوانند با اطالع یابی سیـستماتیک شـفاف و بـاز، شاخـصهاي کمـی و کیفـی درونـدادي، میـان                        

گیرنـد و   نتایج و پی آمدهاي آن را انـدازه ب     فرآیندي و بروندادي علوم و فناوري و شاخصهاي مربوط به محصوالت،            دادي،

بازخورد اطالعاتی بهنگام دریافت کنند و براساس آن بتوانند ارزشیابی هاي الزم را به صورت تکوینی و پایـانی بـه عمـل            

داده هاي نرم مربوط بـه نگـرش هـا و مطالبـات یـاران و                . بیاورند و زمینه هاي بازنگري و بهبود و توسعه را فراهم کنند           

 و داده هاي سخت مربوط به نیروي انـسانی سـاختارها، منـابع مـالی،     Soft Data)(بازیگران و ذي نفعان آموزش عالی 

. عملکرد و بهره وري در نهادهاي علوم و فناوري، اصلی ترین مواد و مصالح توسعه ي علوم و فناوري به شمار مـی رونـد           

چگونـه  ) ران و کنـشگران و در عین حال باز و در حیطه و دسترس همه ي یـا  (بدون داشتن سیستمهاي اطالعاتی کارآمد      

 در زمینه علوم و فنـاوري پرداخـت و   (S.W.O.T)می توان به تحلیل نقاط ضعف و قوت و شناسایی فرصتها و تهدیدها        

سیستم نهادینه شـدن   .  تصور کرد  (Development)بدون این تحلیل، چگونه می توان فرآیندي از برنامه ریزي توسعه            

 سخت افزاري و زیـر سـاختهاي        " پیش بایستهاي  "نامه ریزي آموزش عالی، هم به       داده اندوزي و تحلیل اطالعات در بر      

 مفهومی، تئوریک و مدلهاي پیـشرفته ي  " پیش بایستهاي"و هم به ) و ما به ازاهاي اعتباري و مالی الزم براي آن   (فنی  
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  . سیستمی، فرآیندي و سازمانی نیاز دارد" پیش بایستهاي"آمار توصیفی و تحلیلی و هم به 

  برنامه ریزي غیرتعاملی و مشارکت ناپذیر) ه

یکی از مهمترین آسیب مندي هاي برنامه ریزي آموزش عالی در ایران به ساخت پس از اندازه هرمی و متمرکز و                     

آن هم نه فقط در معناي خاص آن یعنی وزارتخانه هاي علـوم، تحقیقـات و       (نهادهاي دولتی   . عمومی آن مربوط می شود    

 بلکه در مقیاس بزرگتري شامل نهادهاي حکومتی همچون سـتاد و شـوراي    شت، درمان و آموزش پزشکی، فناوري و بهدا  

نقشی بیش از آنچه باید داشته باشـند، در برنامـه ریـزي آمـوزش               ) عالی انقالب فرهنگی و زیر مجموعه هاي اقماري آن        

البته همه ي دولت    . و مداخله ي حداکثر بوده است      بلکه در الگوي هدایت       عالی داشته اند و این نیز نه در الگوي حمایتی،         

و دولت هاي ایالتی در جهان آزاد و پیشرفته، نقش هاي حمایت، هماهنگی و نظارت و امثـال آن را در                     ) فدرال(هاي ملی   

ه اما نه اینکه مستمسکی براي سـیطر      . فرآیند سیاستگذاري توسعه ي آموزش عالی دارند و این اجتناب ناپذیر و الزم است             

  . براي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و نهادهاي علوم و فناوري بشود ي برنامه ریزي متمرکز و از بیرون،

 تخصصی و کارشناسی و نه قـدرت       –قدرت مناسب و مشروع براي راهبري آموزش عالی، قدرت شناختی و علمی             

نش بدون مشارکت کامل و همه جانبه ي کنـشگران          فرآیند سیاست گذاري براي بخش دا     . سیاسی و سلسله مراتبی است    

اگـر  . واقعی این بخش، براي آنها، معنی دار نخواهـد بـود و در نتیجـه کـارآیی و اثربخـشی الزم را نیـز نخواهـد داشـت                         

 با ابتکار عمل نخبگـان و نهادهـاي رسـمی و از بـاال و تحـت سـلطه ي         سیاستگذاري و برنامه ریزي آموزش عالی صرفاً      

 رسمی انجام بگیرد که معموالً یکسویه است و دانشگاهها و شوراهاي علمی آنها و انجمنهـاي علمـی و ماننـد            گفتمانهاي

آن، در چرخه هاي تصمیم سازي براي سیاستگذاري و برنامه ریزي نقش مؤثر ندارند، خروجـی یـک چنـین سیـستمی از                       

  .برنامه ریزي، طبعاً از مطلوبیت و کارآیی برخوردار نخواهد بود

تقالل آکادمیک و آزادي علمی به عنوان یک هنجار جهانی بدان معنی است که دانشگاهیان و کنشگران واقعی                  اس

علوم و فناوري، از طریق پویایی هاي گروهی خود و به توسط شوراها و انجمنهاي خود، بتواننـد در تـصمیم گیـري هـاي      

اي، آزاد باشند و طی فرآیندي از عقالنیت جمعی و انتقادي مربوط به خود و انتخاب گزینه هاي آلترناتیو سیاستی و برنامه            

و برحسب توافق حاصل از توفان ذهنی و مسأله گشایی و بررسی ها و گفتگوهاي افقی کارشناسی، تخصصی و علمـی در             

زم مورد عناصر و اجزاي سیاستها و برنامه هاي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تصمیم گیري کننـد و اگـر ال            

است دستگاههاي رسمی کشور براي حمایت و هماهنگی و نظارت کالن در سطح ملی، در سیاستگذاري و برنامـه ریـزي               

به صـورت  (نقش داشته باشند در این فرآیند باید امکان تعامل خالق و مشارکت مؤثر براي خود دانشگاهها و دانشگاهیان         

فـراهم  )  و پیشنهاد خواهی هاي غیرمؤثر و فاقد تضمین هـاي الزم سیستماتیک و نهادینه و نه مشورت گیري ها      قانونمند،

مانند تقریر مأموریت، تعیین اهداف، نیاز سنجی، اولویت گذاري، شـرح           (باشد و آنها در همه ي مراحل فرآیند برنامه ریزي           

  .حضور و تعامل داشته باشند )عملیات و بودجه بندي، ارزشیابی و تجدید نظر و اصالحات

فاقد اختیارات قانونی کافی سیاسـتی و برنامـه اي هـستند              ضر، دانشگاهها حتی در سطح هیأتهاي امنا،        در حال حا  

مانند فقدان اقتدار تصمیم گیري کافی در زمینه ي ذي حسابی، برنامه ریزي نیروي انسانی، گزینش اسـتاد، روابـط بـین                      (

 غیر رسمی درون دانشگاهها، تعامل بـا دنیـاي کـار و    الملل، اطالع رسانی، دوره هاي تحصیلی و رشته ها، روابط رسمی و   

وقتی در سطح هیأتهاي امنا چنین باشد و شوراي مراکزي دانشگاهها طی سالهاي بعد از انقـالب تـاکنون، از                    ...) صنعت و 
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 فرآیند برنامه ریزي به کلی حذف و منحل شود، تکلیف شوراهاي علمی یکایک دانشگاهها و گروهها و انجمنهاي علمی و  

آنها به عنوان اصلی ترین منابع شناختی برنامه ریزي آموزش عالی، کمتر بـه             .  معلوم است  (Partners)آحاد دانشگاهیان   

  .حساب آورده می شوند و این بزرگترین خطاي برنامه ریزي آموزش عالی در ایران بوده است 

   " برنامه ناپذیر"برنامه ریزي ) و

دن و دانستن و آموختن و یاد گرفتن و تحقیق کردن و کنش هاي مربوط به چگونه می توان براي پرسیدن، اندیشی

دانشگاه و پژوهشگاه کارخانه ي ریخته گـري نیـست کـه قالبهـاي شـغلی مـورد نیـاز        . دانش و فناوري برنامه ریزي کرد     

یـزي شـده تحویـل      بورکراسی یا بازار را به ورودي خط تولید او بدهند و در خروجی آن، دانش آموختگان قالـب برنامـه ر                    

  فرآینــدهاي اندیــشیدن و دانــش و فنــاوري، بــسیار پیچیــده ، متنــوع و نــامتعین و چــه بــسا نــاآرام و بــی قــرار . بگیرنــد

قابلیتهاي حیات فکري و علمی و تخصصی، با محدودیتهایی که برنامه ریزي می تواند براي آن              . و بیرون از انتظار هستند    

 علمی و پژوهشی، آموزشی و یادگیري ، همراه با تنوع رفتارها، انتظـارات و مـسیرها، و          زندگی. ایجاد کند، از بین می روند     

توأم با خالقیت ها و جرقه هاي غیرمنتظره، فورانها و فیضانهاي غیرقابل پیش بینی، شک ها و نقدهاي غیرقابـل مهـار و      

براي همین اسـت کـه برنامـه        . د می لغزد  کنترل ناپذیر است و معموالً مسیري خطی نمی پیمایند و از زیر تعریف و تحدی              

 و خود تنظیم، قابـل درك و معنـی   "خودگردان"  و   " باز "ریزي براي دانش و فناوري، تنها می تواند در حد یک سیستم             

دار باشد و یک محیط تعامل براي هماهنگی و راهبرد مشارکتی، و به صورت فرآیندي از تفکر و عقالنیت جمعتی، تالش                     

یزنی، مسأله گشایی و توافق و حمایت تلقی شود و به طور ترتیباتی دانشگاه محـور بـراي ارزشـیابی اعتبـار                 مداوم براي را  

بـه جـاي واژه هـاي     براي برنامه ریزي آموزش عـالی،       سنجی و تضمین کیفیت برگزار شود و براي همین است که معموالً           

توسعه، به عنـوان پـسوند ضـروري بـراي برنامـه ریـزي              برنامه ریزي، واژه ي توسعه به کار می رود و یا حداقل از کلمه               

  )2-1(شکل )  برنامه ریزي توسعه ي آموزش عالی(استفاده می شود 
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برنامه ریزي خطی، مطلق شدن متدها و ابزارها، بی توجهی به زمینه هاي اجراي برنامه و 

تفاوتهاي جامعه بومی و محلی

  

اپیوستگیگسست و انقطاع میان برنامه ها ، ناپایداري و ن

ایستایی، انعطاف پذیري، بیگانگی با تحوالت محیط جهانی و داخلی، فقدان بازاندیشی 

مداوم در مفاهیم، اهداف، نیازها و اولویتها

  

 و ارزشیابیS.W.O.T فقدان تحلیل اطالعات و  óفقدان نظام اطالعاتی باز و کارآمد 

تعامل و مشارکت دانشگاهیان در  فقدان óساخت هرمی، متمرکز و عمودي برنامه ریزي 

تصمیم سازي و تصمیم گیري 

    سـیطره ي قـدرت سیاسـی و اداري بـر        الگوهاي هدایت ومداخله ي حداکثردولت به جـاي       

 الگوهاي حمایتیقدرت شناختی و کارشناسی تخصصی

اصرار بی معنی به برنامه ریزي براي فرآیندهاي متنوع و نامتعین و غیرقابل کنترل 

شه، دانش و فناوري اندی
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   دیاگرام تدوین برنامه-)3- 1( شکل 
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سـیر تحـول آن بـه    ( برنامه ریزي درسی دانـشگاهها در ایـران       -5-2

  )لحاظ تمرکز و عدم تمرکز

ر ایران بنا به دالیل ساختاري در درون دولت تشکیل شده است و در نتیجه، تحوالت آن، کـم و بـیش،                      دانشگاه د 

سرگذشت برنامه ریزي درسی در دانـشگاهها نیـز بـه همـین             . تابعی از تغییرات سیاسی در جامعه و در حوزه ي دولت بود           

  .صورت رقم خورده است

ی براي سیر تحول برنامه ریزي درسـی دانـشگاهها در ایـران         اگر بخواهیم در یک عبارت مختصر، الگویی توصیف       

 برنامـه ي درسـی دانـشگاهی بنـابر سرشـت دانـشگاه و ویژگـی هـا و                   "داشته باشیم می توانیم چنین خالصه کنیم که         

 ، چیزي است که باید در خود دانشگاه و گردهمایی تخصصی و به دست هیأت علمی تولید و اجرا بـشود                  "کارکردهاي آن 

اما ساختار قدرت در ایران بنا به ویژگی هـاي ایـن جامعـه، غالبـاً میـل بـه        . رد ارزشیابی و بازنگري مداوم قرار بگیرد      و مو 

اقتدارگرایی و تمرکز داشت و در همین راستا چه بسا می خواست حوزه ي مداخله ي خـود را تـا درون دانـشگاه هـا نیـز                            

ی، معموالً این چالش متناوب تاریخی را در خود داشت که از یک             به همین دلیل برنامه ي درسی دانشگاه      . گسترش بدهد 

سو، هر از چند گاهی در مدار تمرکزگرایی قرار می گرفت و حیطه ي اختیارات و نظارت دولتی، کم و بـیش آن را فـراهم                         

آنهـا مـی    می گرفت و از سوي دیگر با هر فرصت و مجالی که پیش می آمد مطابق قانون گریز از مرکـز، دانـشگاهها و                         

  ).2-2شکل ( کوشیدند اختیارات برنامه ریزي درسی را به درون گروهها و سؤالهاي دانشگاهی برگردانند 

  

  دولت

!!

!!

   تمرکز گرایی

!!

!!

!!

  گریز از مرکز

  دانشگاهها

!! ! !!Ï!Ï!!! !! !!!! ! !! ! !!! !! ! ! ! !! ! !! !! !!!! !!! ! !! ! !! !!!! ! !!!!!! !!!  

  

  

  

برنامه ریزي
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  :امه ریزي درسی دانشگاهی در ایران را به شرح زیر بیان کردبراساس این الگوي توصیفی، می توان تحوالت برن

نیمه متمرکز/ مدارس عالی و دانشگاه تهران در دوره ي رضاشاه .1

روند تمرکززدایی/ 20دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در پس از شهریور .2

تمرکززدایی دیرهنگامروند / نیمه متمرکز/ دانشگاهها در بقیه ي حکومت پهلوي دوم.3

متمرکز/   سیاست تمرکزگرایی 60دوره ي انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی تا دهه .4

  نیمه متمرکز/ روند تمرکز زدایی / تاکنون/ 60از اواخر دهه .5

  : به پاره اي از مشخصات هر یک از دوره ها اشاره ي کوتاهی می شود ذیالٌ

  دوره ي اول

  ):  ش1288(قاف و صنایع مستطرفه قانون وزارت معارف و او. الف

  ).54، ص 1379فراستخواه، (اداره ي خاصی در وزارت معارف بر آموزش عالی کشور نظارت دارد 

  ) ش1300(شوراي عالی معارف . ب

)58-56، ص 1379فراستخواه، (شورا بر مدارس عالی از جمله در زمینه ي برنامه هاي درسی نظارت دارد 

  ) ش1313(دانشگاه تهران . ج

دانشگاه از یک سودر درون دولت تشکیل شده و از سوي دیگر از اختیارات معمول و متـداول دانـشگاهی از جملـه       

  ).105-97، ص 1379فراستخواه، (برنامه ریزي درسی نیز برخوردار است 

  .دوره ي دوم

  )  شمسی20اوایل دهه (استقالل دانشگاه تهران 

ش، همه ي اختیارات دانشگاهی از جمله برنامه ریزي درسی بـه خـود              با کوشش هاي علی اکبر سیاسی و همکاران       

).109-108، ص 1379فراستخواه، (دانشگاه و شوراي علمی آن تعلق گرفت 

  .دوره ي سوم

  ):  ش1344(تشکیل شوراي مرکزي دانشگاه . الف

زش و پـرورش و قـائم       بـه ریاسـت وزیـر آمـو       )  ش 1344(این شورا پس از تشکیل وزارت جدیدالتأسیس آموزش و پرورش           

بقیـه اعـضاي آن علمـی    . مقامی رئیس دانشگاه تهران و دبیري رئیس تعلیمات عالیه وزارت آموزش و پرورش تصویب و تشکیل شد    

آن دسته از رؤساي دانشگاه کـه عـضو شـورا نبودنـد     . و دانشگاهی بودند اما توسط وزیر و با صدور فرمان شاه تعیین و منصوب شدند          

 قـانون تـشکیل شـورا،    13کبار و رؤساي دانشکده ها نیز سالی یک بار در شورا شـرکت مـی کردنـد براسـاس مـاده        حداقل دو ماه ی   

شورا اصول کلی برنامـه هـاي آموزشـی و درسـی دانـشگاهها را               . مصوبات آن عمدتاً براساس پیشنهاد دانشگاهها صورت می گرفت        

  ).158 – 155، ص 1379فراستخواه، (، داراي اختیارات بودند تصویب می کرد ولی دانشگاهها در زمینه ي تفصیل برنامه ها
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  ) ش1346(تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی .ب

وزارت علوم نقش سیاستگذاري و تعیین هدفها و تنظیم برنامه هاي کـالن و نظـارت بـر دانـشگاهها و مؤسـسات          

).164-162، 1379فراستخواه، (آموزش عالی را دارد و تفصیل برنامه هاي درسی برعهده ي دانشگاههاست 

  )29/6/57(الیحه ي استقالل دانشگاهها . ج

این الیحه از سوي هوشنگ نهاوندي وزیر وقت علوم و آموزش عالی به مجلس سنا تقدیم شد و در آن به ساختار                      

برنامـه  .  بودهیأت امنایی دانشگاه و نیز نقش شوراي مرکزي دانشگاهها متشکل از رؤساي دانشگاهها تأکید بیشتري شده          

).233-231، 1379فراستخواه، (ریزي کماکان مربوط به خود دانشگاه بود 

  .دوره ي چهارم

  ): 59بهار (انقالب فرهنگی و تشکیل ستاد انقالب فرهنگی . الف

. جهت گیري انقالب فرهنگی،  برنامه ریزي متمرکز و ایدئولوژیک براي دانشگاهها در درون دولت بود

  ):1359(و کمیته برنامه ریزي درسی در ستاد انقالب فرهنگی تشکیل گروهها .ب

، 1379فراستخواه،  (بر همین اساس برنامه ریزي درسی به صورت متمرکز براي همه ي دانشگاهها صورت گرفت                

).356-332ص 

  )1364(تشکیل شوراي عالی برنامه ریزي و گروههاي تابعه . ج

انقالب فرهنگی، شوراي عالی برنامه ریزي، نظام متمرکـز برنامـه            شوراي عالی    10/4/64براساس مصوبه و ابالغ     

ریاست آن با وزیر فرهنگ و آموزش عالی بـود و چنـد گـروه و نیـز گروههـاي      . ریزي درسی دانشگاهها را برعهده داشت   

)10/4/1364 تاریخ –دش /115شوراي عالی برنامه ریزي شماره (را در بر می گرفت ) کمیته ها(فرعی 

 گـروه  9این شـورا  و الحاقی هاي آن،     )  شوراي عالی انقالب فرهنگی    5/8/1366مصوب  (یین نامه داخلی شورا     مطابق آ  

 آیین نامه، در تدوین و یا تجدیدنظر در برنامه هـا و آیـین نامـه هـاي آموزشـی و                   12برنامه ریزي داشت و براساس ماده       

ر کمیتـه هـاي تخصـصی گروههـاي برنامـه ریـزي، از              پژوهشی، می بایستی به طور هماهنگی با امر مطالعه و بررسی د           

استادان و صاحبنظران دانشگاهها و سایر مؤسسات علمی و تحقیقاتی نیز از طریق دبیرخانه شوراي عالی و برنامـه ریـزي                 

)30/8/1366 تاریخ – دش 3282شوراي عالی برنامه ریزي، شماره . (رسماً نظرخواهی می شد

  .دوره ي پنجم

  )30/2/69(ره اي از اختیارات شوراي عالی برنامه ریزي به دانشگاهها واگذاري پا. الف

، اعالم کرد که به منظور بهادادن به دانـشگاهها  196شوراي عالی برنامه ریزي براساس رأي صادره خود در جلسه    

ا بـه دانـشگاهها   و مراکز آموزش عالی و مشارکت آنها در برنامه ریزي و تسریع در امـور و ارتقـاي کیفیـت، مـوارد زیـر ر         

  ) 30/2/69مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي، (تفویض می کند 

)براي رشته هاي مصوب شوراي عالی(برنامه هاي آموزشی دوره ي دکتري 

در چارچوب آیین نامه هاي و سیاستهاي کلی شوراي عالی توسط شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تهیه و پس                  
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  .تصویب شوراي عالی می رسداز تأیید در شوراي دانشگاه به 

  )براي رشته هاي مصوب شوراي عالی(برنامه هاي آموزشی دوره کارشناسی ارشد 

  . واحد اصلی مشترك توسط گروههاي خود شوراي عالی و سایر دروس مثل  دوره دکتري عمل می شود18 تا 12

)براي رشته هاي مصوب شوراي عالی(برنامه هاي آموزشی کارشناسی 

 واحد درس عمومی، پایه و اصلی و تخصصی توسط گروههاي خود شوراي عالی و بقیـه در چـارچوب          124 تا   120

آیین نامه ها و ضوابط شوراي عالی توسط گروه آموزشی تهیه و پس از تأیید شوراي دانشکده و تصویب شوراي دانـشگاه                      

  .ه برنامه ها افزوده می شودبا اطالع معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هماهنگی شوراي عالی ب

)براي رشته هاي مصوب شوراي عالی( برنامه هاي آموزشی کاردانی 

دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش     . این برنامه ها در کمیته ها و گروههاي خود شوراي عالی تهیه و تصویب می شـود                

خـود را بـراي بررسـی و تـصویب بـه      عالی و واحدهاي آموزشی مربوط به دستگاهها نیز می توانند برنامه هاي مورد نظر             

  .شوراي عالی پیشنهاد کنند

شرط استفاده از این اختیارات تفویض شده از سوي دانشگاهها آن است که هیأت ممیزه داشته باشند یـا در رشـته                    

  .اي که مجري دوره ي دکتري و یا داراي سه دوره دانش آموختگان کارشناسی ارشد دارند از اختیارات استفاده کنند

  ). 1379(آیین نامه واگذاري اختیارات برنامه ریزي درسی به دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه . ب

 وزارت عــلوم، تحقیقات و فناوري و به استناد سیاستهاي برنامه ي سوم در      10/2/79بــراساس آیین نامه مصوب     

عالی ، اختیارات برنامه ریزي درسی بـه        جهت نهادینه کردن مشارکت دانشگاهها و تمرکززدایی و ارتقاي  کیفیت آموزش             

سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برنامـه هـاي    . دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه واگذار شد     

وزارت علـوم،  (مصـــوب شوراي عالی برنامه ریزي یا برنامه هاي مصوب دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه را اجـرا کننـد          

  ).10/2/79و تاریخ / 89/10اوري، دفتر وزیر، ش تحقیقات و فن

  . تعداد و نوع دروس عمومی توسط شوراي عالی برنامه ریزي تعیین می شود-2ماده 

 در مورد رشته هاي جدید باید پیشنهاد تأسیس رشته توسط دانشگاه در شوراي عالی برنامه ریزي تصویب                -3ماده  

  .سط دانشگاه براي اخذ مجوز به شوراي گسترش آموزش عالی ارسال شودشود و پس از آن، برنامه ي درس تهیه شده تو

 حـذف، ادغـام جـایگزینی و     دانشگاه می تواند در چارچوب آیین هاي آموزشی مصوب شوراي عالی، به بازنگري،  -4ماده  

  .تغییر دروس رشته هاي موجود در آن دانشگاه اقدام کند

کز به عهده ي دانشگاه و متمرکز به عهده سـازمان سـنجش آمـوزش کـشور               مواد امتحانی آزمونهاي غیرمتمر    -6 و   5ماده  

  .است

  . کاربردي و تربیت معلم کماکان بر عهده شوراي عالی است– برنامه ریزي درسی رشته هاي علمی – 7ماده 

علمی  برنامه ریزي درسی در دانشگاه ابتدا در گروه آموزشی با مشارکت و تأیید حداقل نفر عضو هیأت                   – 10ماده  

با مدرك دکتري در رشته ي مربوط تدوین می شود و سپس توسط شوراي دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد                      

  .و توسط رئیس دانشگاه جهت اجرا ابالغ می شود



کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

فصل سوم ـ عملکرد بخش آموزش طی برنامه هـاي اول دوم   

  و سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور

 و تحلیل عملکرد بخش در برنامه هاي توسعه اول          ارزیابی: بخش اول 

  و دوم

 آن بعنوان یک ابـزار  بخش آموزش عالی منبع اصلی تأمین و تربیت نیروي انسانی متخصص کشور است و برنامه ریزي   

 –نیرومند براي هدایت و هماهنگ کردن عوامل مختلف نظام آموزش عالی در راه نیل به هدفهاي بلند مـدت اقتـصادي                    

بلکـه بایـد در   . از این رو برنامه آموزش عالی را نباید بعنوان نظامی مستقل تلقی نمود    .  شناخته شده است    عی جامعه، اجتما

نظر داشت که تنها با ادغام برنامه ریزي آموزشی با برنامه کلی جامعه است که می توان از کمبـود کـادر متخـصص و یـا         

  .برعکس، از بیکاري افراد متخصص جلوگیري نمود

طور کلی تجزیه و تحلیل هاي آموزشی گرداگرد سؤالهاي زیر دور می زنند که بایـد در روشـها و نظـام آن مـورد                ب

  :توجه واقع شوند

چگونه باید نظام آموزش عالی را با نیازهاي کلی توسعه پیوند داد؟  

به چه میزان باید در آموزش عالی سرمایه گذاري نمود؟

ی و غیردانشگاهی وجود دارد؟چه رابطه اي میان نظام آموزش عال

چگونه می توان کارآیی را در نظام آموزش عالی افزایش داد؟

چگونه می توان به بهترین وجه از نظر مالی آموزش عالی را تأمین نمود؟

میزان برگشت سرمایه در سرمایه گذاریهاي آموزش عالی چقدر است؟

به هاي بسیار متنوعی را در نظر گرفت که مهم تـرین آنهـا   بنابراین هنگام برنامه ریزي هاي آموزش عالی باید جن      

  :عبارتند از

 اجتماعی و فرهنگی–ارتباط آموزش عالی با توسعه اقتصادي   

ارتباط آموزش عالی با نیازهاي نیروي انسانی

ارتباط آموزش عالی با رفاه اجتماعی
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رد که اغلب مسئله انتخاب یکـی از آنهـا   براي تعیین روش برنامه ریزي آموزش عالی نظریه هاي مختلفی وجود دا      

مطرح نیست، بلکه این روشها به عنوان ابزار مکمل در تهیه برنامه شناخته شده اند و باید تواماً مورد استفاده برنامه ریزان                     

گروه اول روشـهایی هـستند کـه براسـاس نیازهـاي اجتمـاعی              : اهم این روشها به سه گروه تقسیم می شوند        . قرار گیرند 

گـروه دوم   . زش قرار دارند و با استفاده از روند رشد و ترکیب سنی جمعیت برنامه آمـوزش عـالی را تـدوین مـی کنـد                        آمو

روشهایی هستند که فعالیتهاي آموزش عالی را به نیازهاي نیروي انسانی که خود بـه تبـع از الگوهـاي توسـعه اقتـصادي              

و باالخره گروه سوم روشهایی هستند کـه        .  پایه تنظیم می کند    تعیین می شوند مربوط می سازد و برنامه آموزش را بر آن           

تخصیص منابع به آموزش عالی را نوعی سرمایه گذاري می دانند و در چـارچوب تحلیـل هـاي سـرمایه گـذاري، میـزان                 

  . بازدهی در سطوح تحصیلی مختلف آموزش عالی را استخراج می کند

رآیندي است که عوامل مختلـف نظـام آمـوزش عـالی را بـراي      همانطوریکه ذکر شد، برنامه ریزي آموزش عالی ف   

 امکان تخصیص مناسب منابع مالی و انـسانی را فـراهم        رسیدن به هدفهاي بلند مدت جامعه هدایت و هماهنگ می کند،          

 را می آورد و نیز مدیریت الزم و سایر عواملی که رعایت آنها براي برنامه ریزي صحیح آموزش عالی در کشور الزم است،     

بدیهی است که براي تعیین هدفهاي کیفی و کمی، ابتدا باید تنگناهاي آموزشی فعلی و عوامل مولد آنهـا                   . در بر می گیرد   

براي این منظور تجزیه وتحلیل نظام آمـوزش عـالی و           . شناسایی شود و برآن اساس جهت گیریهاي آینده مشخص گردد         

براي حفظ چنین جمعیتی در برنامه ریزي آموزش عالی،         .  ضروري است  روابط داخلی آن و نیز روابط نظام با محیط اطراف         

باید متذکر شد که در عمل هیچ یک از این روشها       . روشهاي مختلفی وجود دارد که ذیالً به مهم ترین آنها اشاره می شود            

اي یک روش صـحیح     به تنهایی جامعیت الزم را در برنامه ریزي هاي آموزشی ندارد و تکیه صرف به نتایج حاصل از اجر                  

نیست و غالباً باید نتایج حاصل از کاربرد این روشها را مکمل یکدیگر دانست و با توجه به این نتایج اهداف کیفی و کمـی    

  :را تعیین کرد

                     روش تقاضاي اجتماعی آموزش عالی یا روش فرهنگی، که تعیین هدفهاي کیفـی و کمـی را براسـاس رونـد

  .  عالی قرار می دهدتقاضاي افراد جامعه براي آموزش

روش نیاز به نیروي انسانی متخصص که بر شناخت ارتباط آموزش عالی و بازار کار مبتنی است.

                  روش بازدهی سرمایه گذاري در آموزش عالی که براساس پیش بینی منافع و هزینه هاي، سرمایه گذاري در 

.هر یک از سطوح آموزشی و مقایسه آنها قرار دارد

وب منابع که کاربرد مشترك دو روش اخیر استروش تخصیص مطل.

 ساله18-24(روش محاسبه رشد ضرایب تحصیلی در گروه سنی متناظر (

      روش تناسب رشد اقتصادي که هدفهاي آموزش عالی را در سطحی کالن در ارتباط با میزان رشـد اقتـصادي

.پیش بینی می کند

نامه هاي اول و دوم شـیوه هـا و الگوهـاي پـیش بینـی و      به نظر می رسد که در برنامه بخش آموزش عالی در بر           

این امر بدون شک اثرات سوئی را در    . هدف گذاري شفاف نبوده و با روشهاي شناخته شده در این مورد منطبق نمی باشد              

 بخش آموزش عالی بجا گذاشته است که آثار آن به شکل قانونمند نبودن رشد آموزشهاي عالی کشور، عدم ارتباط توسعه                   

بـراي  . آموزشهاي عالی با نیازهاي فرهنگی و یا اقتصادي کشور و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش ظهور خواهد کـرد             

گریز از این بحرانها و تداوم آن در آینده پیشنهاد می شود، از آنجا که بخش آموزش عالی به عنوان بخش تـأمین کننـده                         
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 رشد آن و تعیین اهداف کمی در آن در آینده با توجه به نیاز کشور                نیروي انسانی ماهر کشور شناخته می شود، پیش بینی        

!!.به نیروي انسانی متخصص در زمینه هاي مختلف تعیین شود

از آنجاییکه برنامه ریزي وسیله اي است براي تجهیز منابع و امکانات بطریق علمی و منظم جهت نیل به هـدف    !!!

  ی و کارآیی آن وابسته به وجود شـرایط، عوامـل و نهـاده هـاي متعـدد،     یا هدفهاي مشخص و از این رو میزان تأثیر بخش   

باید توجه داشت که در روشهاي مختلف برنامه ریزي در بخش هاي اجتمـاعی، مرحلـه تـدوین                  . پیچیده و گوناگون است   

یتی است  برنامه ریزي هاي اجتماعی بدون وجود هدفهاي مشخص و قطعی فعال          . هدفها از اهمیت ویژه اي برخوردار است      

بی حاصل چه در اینصورت برنامه ریزي محدود به پاره اي پیش بینی هاي کمی گـشته و در نتیجـه گذشـته را بـا تمـام                    

  .کمبودها و نواقصی که دارد به آینده منتقل می سازد

هـدفهاي  .   برخالف آنچه تصور می شود هدفهاي اجتماعی فقط منحصر به خود بخـش هـاي اجتمـاعی نیـست                  

 شامل کلیه نیازهاي کمـی،  "برونی"هدفهاي .  تشکیل می گردند   " درونی " و   " برونی " معموالً از دو جز      بخش اجتماعی 

است کـه هـر یـک از        ) سیاسی ، اقتصادي، اداري، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، علمی، تکنولوژیکی         (کیفی و ملی    

از این رو هدفهاي مزبور باید با دقت خاص         .  پاسخ دهد  نظامهاي آموزشی، بهداشتی، درمانی، تأمینی و رفاهی، باید به آنها         

 و نیز ضروریات و کمبودهاي درونـی نظـام   "برونی" معموالً با توجه به هدفهاي     " درونی "هدفهاي  . تدوین و ارائه گردند   

 تدوین گشته و اصوالً ساخت، برنامه، روش، محتوي و ظرفیت هاي بخـش            ...) آموزشی، بهداشتی و  (بخش هاي اجتماعی    

بدین ترتیب جامعیت و کارآیی برنامه ریزي اجتماعی تا حدود قابل مالحظه اي در محل               . هاي اجتماعی را در بر می گیرد      

  . تدوین هدفها مشخص می شود

 اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که این برنامه –بررسی محتواي برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي 

نگاهی بر مفاد اهداف کیفی این برنامه ها حاکی از آن اسـت هـر یـک از برنامـه                    . ی بوده اند  ها داراي اهداف کیفی و کم     

.  هدف کیفی در دو برنامه فوق الذکر مشترك بوده است4از این تعداد محتواي .  هدف کیفی بوده اند   8هاي مذکور داراي    

  :اهداف کیفی مشترك دو برنامه عبارتند از

حتواي آموزشها با نیازهاي تخصصی جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم انطباق برنامه هاي آموزشی و م  

 بهبود شاخصهاي کیفی آموزش عالی

توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزش عالی

فراهم نمودن فرصتهاي یکسان براي دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش عالی

توسعه و ارتقاي علوم و معـارف در کـشور، تربیـت و تـأمین نیـروي            هدف کیفی دیگر برنامه اول، به        4در حالیکه   

انسانی متخصص مورد نیاز کشور، فراهم کـردن زمینـه هـاي الزم بـراي توسـعه تحقیقـات، نـوآوري و انتقـال و جـذب                     

چهار هـدف کیفـی     . تکنولوژي و برقراري و گسترش ارتباط متقابل بین مؤسسات آموزش عالی و دیگر بخشها اشاره دارد               

دیگر برنامه دوم به تقویت جنبه هاي فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفـت دینـی، افـزایش مـشارکت مـردم در توسـعه                    

  . آموزش عالی، توسعه و وظایف و اختیارات هیأت امنا و بهبود شاخصهاي کیفی و کمی تحقیقات پرداخته است

منظور شده در دو برنامه مـذکور نـشان مـی            تعمق و ارزیابی ابزارهاي پیش بینی شده براي انتخاب اهداف کیفی            

تعریف می شوند، فاقد هدفهاي )  ساله5در یک دوره (دهد که این هدفها که به لحاظ پوشش زمانی، هدفهاي کوتاه مدت         

به عبارت دیگر چنین بنظر می . براي تدوین این هدفها در قالب آنها هستند    )  ساله و بیشتر   20با پوشش زمانی    (دراز مدت   
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 تعیین اهداف کیفی بخش آموزش عالی در دو برنامه مذکور صرفاً براساس نظر یا عقیده افراد فعال و سـازمانهاي            رسد که 

مرتبط تعیین شده در نظام برنامه ریزي در دو برنامه براي بخش آموزش و با توجه کمتر به ابعاد برونی الزم براي تـدوین             

 سال براي تحقق    10ردیده است که دالیل اختصاص دوره زمانی        هدفهاي اجتماعی صورت گرفته است و این امر سبب گ         

 هدف کیفی دیگر در هر یک از دو برنامه و دالیل حـذف و جـایگزینی برخـی از     4 سال براي    5 هدف کیفی مشترك و      4

ف به عبارت دیگر، مستندات الزم براي لحـاظ کـردن اهـدا   . اهداف کیفی در برنامه دوم نسبت به برنامه اول روشن نباشد     

 در برنامه اول و اهمیـت  "کیفی، فراهم کردن زمینه هاي الزم براي توسعه تحقیقات ، نوآوري و انتقال و جذب تکنولوژي        

 تقویت جنبه هاي فرهنگی دانـشجویان و تعمیـق معرفـت          "نداشتن این هدف در برنامه دوم و منظور کردن هدف کیفی            

  . به جاي آن نامشخص می باشد"دینی

. د برنامه هاي اول و دوم توسعه عالوه بر هدفهاي کیفی، داراي اهـداف کمـی نیـز بـوده انـد                     همانطوریکه ذکر ش  

نگرشی بر اهداف کمی مندرج در برنامه اول نشان می دهد که اهداف کمی پیش بینی شده در آن نسبت به سایر برنامـه                        

رم از جامعیـت بیـشتري برخـوردار    هاي توسعه بخش آموزش عالی قبل از انقالب و برنامه هاي توسعه دوم، سـوم و چهـا    

در برنامه مذکور ابتدا تعداد کل دانشجویان در بخشهاي دولتی به تفکیک نظام هاي حـضوري و نیمـه حـضوري و                      . است

 حـضوري برحـسب سـطوح       -سپس اهداف مربوط به تعداد دانشجویان بحش دولتـی          . غیردولتی هدف گذاري شده است    

عالوه بر این تعـداد     . هاي دوره برنامه اول مورد هدف گذاري قرار گرفته است         تحصیلی و گروههاي تخصصی در تمام سال      

  .فارغ التحصیالن نیز در گروه تخصصی برحسب سطوح تحصیلی هدف گذاري شده است

شاخصهاي کلیدي مرتبط با فعالیتهاي آموزشی مطرح در این برنامه محدود به سه شاخص زیر بوده                

  .است

هزار نفر جمعیت، که با توجه به تعداد کل دانشجویان مـورد هـدف گـذاري       شاخص تعداد دانشجو در یکصد      . 1

  .شده است

.شاخص نسبت تعداد دانشجو به هیأت علمی که برحسب گروههاي تخصصی آمده است. 2

نرخ بهره برداري از فضاهاي آموزشی برحسب گروههاي تخصصی. 3

ه عملیات کمک آموزشی به شرح زیر بوده عالوه بر سه شاخص مذکور برنامه اول داراي سه شاخص دیگر در برنام 

  :است

گسترش پوشش خوابگاهی  

گسترش پوشش وام تحصیلی

گسترش پوشش کاردانشجویی

در برنامـه مـذکور اعتبـارات    . منابع مالی بخش آموزش عالی از دیگر هدفهاي پیش بینی شده در ایـن دوره اسـت        

عـالوه بـر ایـن، بـراي اعتبـارات جـاري و             . ه است جاري و عمرانی بخش برحسب برنامه هاي آموزشی هدف گذاري شد          

عمرانی هر سال میزان ارز آن یا جزء ارزي آن نیز برحـسب گروههـاي تخصـصی آموزشـی و غیرآموزشـی تعیـین شـده                       

  :ارزیابی اهداف تعیین شده در این برنامه نشانگر موارد زیر است.است
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   نقاط قوت برنامه اول توسعه بخش آموزش عالی-1-3

 کمی مندرج در این برنامه نسبت به دو برنامه بعد از خود یعنی برنامه هاي توسعه دوم و سوم بخش از                 اهداف -1 

در این برنامه اهداف متناظر براي کلیه عوامل مرتبط با آموزش عالی پیش بینی و منظور       . جامعیت بیشتري برخوردار است   

  .گردیده است

بـه عبـارت واضـح تـر     . ز سلسله مراتب منطقی برخـوردار اسـت    هدف گذاري هاي انجام شده در این برنامه ا         -2

به عنـوان مثـال بـراي       . اهداف بخش آموزش عالی در این برنامه نخست بشکل کلی و سپس به اجزاي ریزتر آمده است                

هدف اعتبارات عمرانی، ابتدا وضعیت امکانات فیزیکی آموزشی و کمک آموزشی در کلیه دانـشگاهها مـورد بررسـی قـرار                     

ه، سپس اعتبارات الزم براي پروژه هاي در دست اجرا دانشگاهها برآورد گردیده و در نهایت اعتبار الزم براي پـروژه                     گرفت

لذا در بین چهار برنامه توسعه بخش آموزش عالی پس از انقالب اسـالمی،  . هاي جدید براي هر دانشگاه تعیین شده است       

بوده است و تنها در این برنامه است که عالوه بـر تعیـین پـروژه هـاي           تنها اهداف برنامه اول توسعه داراي چنین ویژگی         

  .و تجهیزات مورد نیاز مشخص شده است) ریالی و ارزي(عمرانی جدید در هر برنامه، حجم عملیات، اعتبارات الزم 

!! نقاط ضعف برنامه اول توسعه بخش آموزش عالی-2-3

نها با شاخص ها و معیارهایی که این هدفها را به عوامـل   قضاوت درباره هدفهاي کمی به دلیل عدم همراهی آ   -1

آموزشی یعنی نیروي انسانی و امکانات کالبدي و در آخرین مرحله به اعتبارات هزینه اي و تملک داراییهـاي سـرمایه اي                    

  .تبدیل کند، به درستی امکان پذیر نمی باشد

ی یا گروههاي تخصصی براي اهداف کمی        تمرکز اهداف کمی بر بخش دولتی و منظور نکردن سطوح تحصیل           -2

  )به عنوان مثال نیمه حضوري یا بخش غیردولتی(سایر نظامهاي عرضه آموزش عالی 

 یکپارچه نبودن اهداف کمی به دلیل تفکیک اهداف کمی مقطع کاردانی از اهداف کمی بخش آموزش عالی و                   -3

  ملحوظ کردن آن در بخش فنی و حرفه اي 

کمی مربوط به فضاهاي فیزیکی به فضاهاي کالبدي آموزشی و عدم بررسی وضع موجود               محدود بودن اهداف     -4

  و همچنین هدف نداشتن فضاهاي کمک آموزشی در برنامه 

 هدف گذاري اعتبارات هزینه اي و تملک داراییهاي سرمایه اي برحسب برنامه و تعیین جـز ارزي آن بـرهمین       -5

این امر به دلیل آنکه . ي اعتبارات و تحقق اهداف کمی از این نظر گردیده است     مبنا سبب پایین آمدن میزان انعطاف پذیر      

توزیع اعتبارات بخش آموزش عالی در مرحله اول برحسب دستگاه اجرایی و نه برنامه توزیع می گردد و سـپس اعتبـارات                 

ـ . هر دستگاه اجرایی برحسب برنامه توزیع می گردد، بوجود می آید          ارات یـک برنامـه خـاص ماننـد     زیرا احتمال آنکه اعتب

برنامه آموزش هنر، علوم انسانی و اجتماعی در کلیه دانشگاهها با سقف هدف پیش بینی شده براي این برنامـه آموزشـی                      

  . یکسان باشد، محدود است

  :همچنین مقایسه عملکرد بخش آموزش عالی با اهداف آن نشانگر موارد زیر است

میـزان  .  اول برنامه و سال نهایی آن بیش از اهداف کمی تحقق یافته اسـت           عملکرد تعداد دانشجویان در سال     -1
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 50و در سال دوم در حـد  )  نفر25098( درصد  8افزایش عملکرد تعداد دانشجویان نسبت به اهداف آن در سال اول برابر       

 باشد، بطوریکه تعـداد  بخش غیردولتی عمده ترین عامل ایجاد این انحراف از اهداف می      . بوده است )  نفر 238668(درصد  

  ).3-1جدول ( برابر هدف کمی تحقق یافته است 2دانشجویان این بخش در سال نهایی برنامه دوم بیش از 

کمتر از اهـداف آن  ) 1372(و همچنین سال نهایی آن ) 1368( تعداد کل فارغ التحصیالن در سال اول برنامه اول           -2

 درصد در سال نهـایی برابـر   24به تعداد فارغ التحصیالن در سال اول برابر      میزان عدم تحقق اهداف کمی مربوط       . بوده است 

 درصد، در سال    86نکته قابل ذکر آن است که علیرغم تحقق هدف کمی تعداد فارغ التحصیالن در حد                .  درصد بوده است   14

  ).3-2جدول ( است بیشتر از هدف کمی تحقق یافته)  نفر2502( درصد 22 تعداد فارغ التحصیالن گروه پزشکی 1372

  از نظر شاخصهاي کمی و تحوالت آن بیشترین میزان عدم موفقیـت بخـش در دسـتیابی بـه اهـداف کمـی                -3 

در این دوره برخالف اهداف کمی منـدرج در         . شاخص ها به شاخص نرخ بهره برداري از فضاهاي آموزشی اختصاص دارد           

 212عمـالً میـزان ایـن نـرخ از          .  درصد بوده اسـت    147صد به    در 164این نرخ از    ) کاهش(برنامه که داراي هدف بهبود      

  ).3-3جدول ( افزایش یافته است 1372 درصد در سال 270 به 1368درصد در سال 

در سال اول برنامه متناسـب      ) عمرانی(و تملک داراییهاي سرمایه اي      ) هزینه اي ( میزان اختصاص اعتبارات جاري      -4

در حالیکه عملکرد اعتبارات مذکور در سال نهایی برنامه بسیار فراتر از اهـداف              . ده است با اهداف آن مورد تصویب و هزینه ش       

تفاوت زیاد میزان عملکرد اعتبارات از اهداف برنامه را می توان هدف گـذاري نامناسـب از ایـن نظـر یـا            . کمی آن بوده است   

  ).3-5 و 3-4جداول (نامه ذکر کرد تعیین و تصویب اعتبارات بخش ها در قوانین بودجه مستقل از اعتبارات بر

 خـاص و  تحقق هدفهاي کمی و کیفی برنامه بخش آمـوزش عـالی، مـستلزم انتخـاب سیاسـتها و خطـی مـشی هـاي            

اغلب اوقات منابع انسانی و مالی موجـود بـراي نیـل بـه         . مشخصی است که چگونگی دستیابی به اهداف را بیان می کند          

در واقع یکی از نقش هاي سازنده برنامه ریزي آن است کـه مـی           . گر کافی نیست  کلیه هدفهاي برگزیده همزمان با یکدی     

کوشد از منابع و امکانات محدود و موجود براي نیل به هدفهاي موردنظر استفاده کند از ایـن رو تعیـین سیاسـتها و خـط                          

خط مشی هاي و راههـاي     در تعیین   . مشی ها مستلزم شناخت کافی و هم جانبه از کلیه مشکالت و امکانات موجود است              

  :توجه به اصول زیر ضروري است) سیاستهاي اجرایی(تأمین هدف 

تعیین اولویت بین هدفها با توجه به محدودیت منابع  

                    ،حفظ تعادل درونی نظام آموزشی از طریق تأمین نهادهاي ضروري، نظیـر فـضاهاي فیزیکـی کـافی، اسـتاد

. د وقفه در پیشبرد هدفهاي آموزش عالی صورت می گیردوسایل و تجهیزات که به منظور جلوگیري از ایجا

 ایجاد تعادل بین نظام آموزش عالی و نیازمندیها و امکانات جامعه

                  برقراري ارتباط با ارزشهاي اجتماعی و عوامل درونی جامعه که انجام اصالحات ساختی یا کیفی را ممکن می

.سازد

تاً شامل تعداد پذیرفته شدگان، دانشجویان و فارغ التحـصیالن  اهداف کمی بخش آموزش عالی در برنامه دوم عمد   

این اهداف برخالف برنامه اول توسعه، شامل کلیه نظامهاي عرضه          . برحسب سطوح تحصیلی و گروههاي تخصصی است      

  .است...) غیردولتی، نیمه حضوري و(آموزش عالی 

  :ارزیابی اهداف کمی مندرج در این برنامه نشان می دهد

بـه عبـارت   . ست برنامه مذکور که شامل اهداف کمی می باشد در هیچ مرجعی مورد تصویب قرار نگرفـت        پیو -1 
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دیگر به دلیل عدم تصویب این پیوست در هیأت دولت و مجلس شوراي اسالمی در دوران این برنامه بـاالخره مـشخص                      

زارشهاي ارزیابی برنامه در سالهاي مذکور هرچند گ. نشد که اجراي این اهداف براي دستگاههاي اجرایی الزامی است یا نه

  .نشان می دهد که این پیوست براي ارزیابی عملکرد برنامه مالك عمل قرار گرفته است

تعدیل مکرر اعتبارات بدلیل  .  جدول کمی اعتبارات پیش بینی شده در این برنامه مکرراً مورد تعدیل قرار گرفت              -2

ایـن عـدم تناسـب در توزیـع         . اي منابع و هزینه ها در کلیه بخش هـا بـود           مناسب نبودن اهداف کمی پیش بینی شده بر       

  . اعتبارات بخش بین سالهاي برنامه نیز به چشم می خورد

 منظور نکردن اهداف مربوط به ظرفیت هاي فیزیکی برحسب گروههاي تخصصی یکی دیگر از مشکالت این                 -3

  .برنامه است

ي از فضاهاي فیزیکی در برنامه دوم برحسب گروههـاي تخصـصی    هدف گذاري نکردن میزان نرخ بهره بردار       -4

  .یکی دیگر از موارد قابل اشاره می باشد

 از دیگر مشکالت این برنامه، عدم توجه به فضاهاي فیزیکی مورد نیاز دوره هاي تحصیالت تکمیلی علیـرغم                    -5

  .پیش بینی سیاستهایی مبنی بر توسعه دوره هاي مذکور در برنامه دوم است

  :مچنین مقایسه عملکرد بخش آموزش عالی با اهداف متناظر نمایانگر موارد زیر استه

 تعداد دانشجویان بخش هاي نیمه حضوري و غیردولتی در ابتداي برنامه دوم و انتهاي آن بیش از اهداف کمی   -1

)  نفـر  89893( درصـد    21 دولتی نیز در سال نهایی برنامه تعـداد دانـشجویان            -در بخش حضوري    . تعیین شده بوده است   

  ).3-6جدول (بیش از هدف کمی آن است 

در .  از نظر پذیرفته شدگان ، بخش نیمه حضوري آموزشهاي دولتی داراي بیشترین انحراف از اهداف بوده است-2

حالیکه براساس مفاد برنامه مقرر بوده است که تعداد پذیرفته شدگان این سیـستم آموزشـی در سـال اول و سـال پـنجم                         

 نفر دانشجو را پذیرش کـرده اسـت   30000 نفر باشد، اما این دانشگاه در هر دو سال مذکور بیش از             10000نامه در حد    بر

  ).3-7جدول (

. عملکرد اعتبارات جاري و عمرانی در سال اول و سال نهایی برنامه دوم بیش از اهـداف کمـی بــــوده اسـت                      . 1

مربوط بـه عـدم تخـصیص اعتبـارات         ) 1378( در سال نهایی برنامه      مــیزان عـــدم تحقق هدف کمی اعتبارات عمرانی      

  ).3-9جدول (عمرانی مصوب در این سال است 

   مقایسه عملکرد تعداد دانشجویان بخش آموزش عالی با اهداف آن در برنامه اول توسعه -)3- 1(جدول شماره 

  سال  1372  1368

دانشجو

  2  1  عملکرد  هدف برنامه
هدف 

  برنامه
  2  1  عملکرد

تعداد دانشجود در صد هزار نفر 

  جمعیت
605  666  61+  110  777  1248  471+  161  

  329360  جمع دانشجو
35445

8  
25098+  108  479000  717668  

238668

-  
150  
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  214960   حضوريóدولتی 
21363

1  
1329-  99  263500  271444  7944+  103  

پیام ( نیمه حضوري óدولتی 

  )نور
14700  16519  1819+  112  65500  86942  21442+  133  

  99700  بخش غیردولتی
12430

8  
24608+  125  150000  359282  

209282

+  
240  

 تفاوت مطلق عملکرد نسبت به هدف برنامه-1

   تفاوت نسبی عملکرد نسبت به هدف برنامه-2

 مقایسه عملکرد فارغ التحصیالن آموزشهاي عالی دولتی با اهداف آن در برنامه -)3- 2(جدول شماره 

  وسعهاول ت

  دانشجو  1371  1368

  2  1  عملکرد  هدف برنامه  2  1  عملکرد  هدف برنامه  سال

  86  -6637  41221  47858  76  -6836  22172  29008  جمع

  80  -7699  30651  38350  78  -5269  18491  23760  کارشناسی

  138  -1727  6307  4580  63  -1213  2027  3240  دکتري حرفه اي

  83  -669  3381  4050  74  -424  1201  1625  کارشناسی ارشد 

  جمع

  1/100  +4  882  878  118  +70  453  383  یدکتري تخصص

  122  +2502  13932  11430  67  -1940  4010  5970  جمع

  104  +265  6215  5950  70  -652  1538  2190  کارشناسی

  143  -1817  6077  4260  60  -1242  1858  3100  دکتري حرفه اي

  142  +246  826  580  55  -145  175  320  کارشناسی ارشد 

  پزشکی

  127  +174  814  640  122  +79  439  360  یدکتري تخصص
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   عملکرد شاخص هاي آموزش عالی در برنامه اول توسعه -)3- 3(جدول شماره 

13681371 سال

12عملکردهدف برنامه12عملکردهدف برنامهدانشجو

__+15161__+20222)نفر(نسبت دانشجو به استاد 

__147270123__+16421248)درصد(نرخ بهره برداري از فضا  جمع

____3541____2222)درصد(پوشش خوابگاهی 

  : مأخذ

1372  ارزیابی عملکرد  گذشته و وضع موجود بخش آموزش عالی و چشم انداز آینده، دفتر امور آموزش عالی -1

  1371ی براي فضاهاي آموزشی، دفتر امور آموزش عمومی ، عالی و تحقیقات، رقیب:  خوابگاههاي دانشجویی-2

  با اهداف آن در برنامه اول توسعه ) هزینه اي( مقایسه عملکرد اعتبارات جاري -)3- 4(جدول شماره 

1368  1371  

  عنوان برنامه

  2  1  عملکرد  هدف برنامه  2  1  عملکرد  هدف برنامه

  409  +100533  133033  32500  115  +2474  19374  16900  آموزش گروه پزشکی 

  303  +21330  31830  10500  88  +746  5554  6300  آموزش گروه کشاورزي و دامپزشکی

  296  +38742  58542  19800  86  -1470  8730  10200  آموزش گروه فنی و مهندسی 

  236  +30228  52528  22300  70  -3544  8156  11700  آموزش گروه علوم پایه 

  406  +53600  71100  17500  85  -1825  10675  12500  نر، علوم انسانی و اجتماعی آموزش گروه ه

  38  -15789  9711  25500  105  +1029  21529  20500  عملیات کمک آموزشی 

  333  +64844  92644  27800  112  +2522  32122  20600  خدمات اداري 

  __  __  71817  __  __  __  5585  __  تحقیقات دانشگاهی 

  390  +452700  608600  155900  104  +4024  102724  98700  جمع

  344  380883  536783  155900  98  -1561  97139  98700  )بدون تحقیقات دانشگاهی(جمع 

 کل کشور1374 و1370 قانون بودجه سالهاي -:مأخذ
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با اهداف آن در ) تملک داراییهاي سرمایه اي( مقایسه عملکرد اعتبارات عمرانی -)3- 5(جدول شماره 

   اول توسعهبرنامه

1368  1372  

عنوان برنامه

  2  1  عملکرد  هدف برنامه  2  1  عملکرد  هدف برنامه

  362  -39444  54524  15080  82  -1035  4835  5870  آموزش گروه پزشکی 

  654  +17511  20671  3160  107  +130  1950  1820  آموزش گروه کشاورزي و دامپزشکی

  452  +19566  25126  5560  93  -291  3729  4020  آموزش گروه فنی و مهندسی 

  350  +17626  24686  7060  97  -81  2759  2840  آموزش گروه علوم پایه 

  358  +9820  13630  3810  116  -262  1882  1620  آموزش گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی 

  76  68400  78740  10340  127  -3321  15541  12220  عملیات کمک آموزشی 

  __  __  19125  __  __  __  1222  __  تحقیقات دانشگاهی 

  __  __  7719  __  __  __  177  __  اعتبارات استانی

  543  +199211  244221  45010  113  +3705  32095  28390  جمع

و ) بدون تحقیقات دانشگاهی(جمع 

  اعتبارت استانی
28390  30696  2306+  108  45010  217377  172367+  483  

 کل کشور1374 و1370 قانون بودجه سالهاي -:مأخذ

   مقایسه عملکرد تعداد دانشجویان آموزش عالی با اهداف برنامه دوم-) 3- 6( دول شمارهج

1374  
تفاوت عملکرد 

  نسبت به برنامه
1378  

تفاوت عملکرد 

  عنوان برنامه  نسبت به برنامه

  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه

  127  +146052  678652  532600  102  +11121  526621  515500  بخش دولتی

  121  +89893  512893  423000  98  -6275  408125  414400  حضوري

  151  +56159  165759  109600  117  +17396  118496  101100  نیمه حضوري

  116  +98228  726328  628000  117  +75859  527859  452000  بخش غیردولتی
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  لی با اهداف برنامه دوم توسعه مقایسه عملکرد تعداد پذیرفته شدگان آموزش عا-)3- 7(جدول شماره 

1374  
تفاوت عملکرد 

  نسبت به برنامه
1378  

تفاوت عملکرد 

  عنوان برنامه  نسبت به برنامه

  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه

  144  +49584  163284  113700  124  +24763  129663  104900  بخش دولتی

  123  +23760  127460  103700  103  +2424  97324  94900  حضوري

  358  +25824  35824  10000  323  +22339  32339  10000  نیمه حضوري

  91  -15248  160752  176000  147  +48055  151055  103000  بخش غیردولتی

  : مأخذ

  1378-79 و 1374-75آمار آموزش عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموش عالی، سالهاي 

1374 و 80اي قوانین بودجه کل کشور ساله

1374-78اطالعات اخذ شده از دانشگاه آزاد اسالمی سالهاي 

   مقایسه عملکرد فارغ التحصیالن آموزش عالی با اهداف برنامه دوم توسعه-)3- 8(جدول شماره 

1374  
تفاوت عملکرد 

  نسبت به برنامه
1378  

تفاوت عملکرد 

  عنوان برنامه  نسبت به برنامه

  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه

  120  +20097  122297  102200  85  -14315  83385  97700  بخش دولتی

  117  +16070  108270  92200  78  -20241  72559  92800  حضوري

  140  +4027  14027  10000  221  +5926  10826  4900  نیمه حضوري

  110  +12657  140657  128000  71  -18894  47106  66000  بخش غیردولتی
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 مقایسه عملکرد اعتبارات بخش آموزش عالی با اهداف آن در  برنامه دوم توسعه -)3- 9(ول شماره جد

)! !!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!

1374  
تفاوت عملکرد 

  نسبت به برنامه
1378  

تفاوت عملکرد 

  عنوان برنامه  نسبت به برنامه

  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه  نسبی  مطلق  عملکرد  برنامه

  124  +1/417  1/2179  17620  110  +8/115  12540  2/1138  اعتبارات جاري

  76  -5/152  6/488  1/641  112  +4/48  5/440  1/392  اعتبارات عمرانی

  

در تعیین سیاستها و خط مشی هاي اجرایی بخش آموزش عالی درهر دو برنامه گذشته تنها به ذکر کلیاتی در ایـن   

رشمرده شده تحت عنوان فوق تا چـه حـد نیـل بـه هـدفهاي      زمینه اکتفا شده و مشخص نیست که هر یک از بند هاي ب   

سیاستهاي مندرج دربرنامه هاي بخش آموزش عـالی در کتـاب برنامـه در مـورد اینکـه             . کیفی و کمی را تسهیل می کند      

همانگونه که اشاره شد تحقق هدفهاي برنامـه بخـش در گـروه تعیـین          . چگونه می توان به این هدفها رسید ساکت است        

  . و خط مشی هاي مناسب استسیاستها 

   پس از این مرحله، تدوین برنامه هاي تفضیلی بخش یا جنبه فنی برنامه ریزي با کمـک و مـشارکت شـوراهاي      

در این مرحله هدفهاي گزیده شـده بـا توجـه بـه اسـتراتژیها و راهبردهـاي       . مشترك برنامه ریزي بخشی شروع می شود    

بعنوان مثال اگر یکی از هـدفهاي       . عرضه می شود  ) هدفهاي کوچکتر (ریف شده   پیشنهادي بصورت برنامه هاي اجرایی تع     

 باشد و مطالعات مختلف در مرحله تعیین استراتژیها به این نتیجه رسیده باشد که               " گسترش آموزش عالی   "برنامه ریزي،   

 مرحلـه تـدوین برنامـه ایـن     براي نیل به هدف مذکور باید آموزشهاي علوم پایه در سطح عالی مورد تأکید قرار گیـرد، در        

مانند توسعه آموزش علوم پایه در دانشگاههاي موجود و         : خاص شکسته می شود   ) هدفهاي کوچکتر (هدف به برنامه هاي     

پس ازتـدوین برنامـه معمـوالً هـر برنامـه بـه             . ایجاد مؤسسات آموزش عالی جدید براي فعالیت در این گروه تخحصصی          

ثالً ایجاد مؤسسات جدید لزوماً به زمـین، سـاختمان، کـادر آموزشـی، کـادر اداري،                 م. طرحهاي متشکلی تقسیم می گردد    

برنامه آموزشی و درسی رشته هاي مختلف وابسته به یک گروه، فعالیتهاي پژوهشی، منـابع درآمـد، ضـوابط و معیارهـاي            

  . مراحل تدوین برنامه را نشان می دهد1شکل . ویژه نیاز دارد
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  یاگرام تدوین برنامه د-)3-1(شکل 

  :بررسی برنامه هاي تفضیلی بخش آموزش عالی در دو برنامه گذشته کمبودهاي زیر را نشان می دهد

  از آنجا که پیش بینی ظرفیت هاي آموزشی مورد نیاز در ارتباط با هدفهاي هر یک از برنامه هاي آموزشی و                       -1 

یت هاي موجود آموزشی در هر یک از برنامه هاي آمـوزش عـالی          برآورد اعتبارات عمرانی بخش بستگی به اطالع از ظرف        

دارد، الزم است که این ظرفیت ها براي کلیه برنامه هاي بخش عالی به طور دقیق مـشخص و در هـر برنامـه مـنعکس                          

بدون شـک ایـن کمبـود در    . برنامه بخش آموزش عالی فاقد اطالعات الزم در مورد فضاهاي آموزشی موجود است       . گردد

  .ورد دقیق اعتبارات عمرانی مورد نیاز بخش تأثیر خواهد داشتبرآ

   برنامه بخش آموزش عالی فاقد برنامه هاي تفضیلی است و این امر تعقیب ارتباط مشخص میان مشکالت و                -2

  .تنگناهاي بخش را با اهداف کیفی، اهداف کمی، استراتژیهاي اصلی و سیاستهاي اجرایی را مشکل می کند

ک از برنامه هاي ششگانه آموزشی در بخش آموزش عالی، تعدادي طرح نیمه تمام وجـود دارد کـه از                     در هر ی   -3

از آنجـا کـه ایـن طرحهـا بخـشی از      . قبل از شروع برنامه شروع شده و ظرفیت هاي بالقوه جدیدي را ایجاد کـرده اسـت       

که ارتباط میان ظرفیت هاي ایجاد شده اعتبارات عمرانی برنامه آموزش عالی را به خود اختصاص می دهد، ضروري است     

در نتیجه اجراي طرحهاي نیمه تمام در هر یک از برنامه هاي آموزش و عملیات تعیین شده در هر یک از این برنامـه هـا       

  :بطور خالصه در هر یک از برنامه هاي تفصیلی بخش باید. طی دوره برنامه بطور دقیق مشخص گردد

شود تعداد طرحهاي نیمه تمام مشخص .  

ظرفیت هاي ایجاد شده در نتیجه اجراي طرحهاي نیمه تمام مشخص شود.  

اعتبارات جذب شده توسط طرحهاي نیمه تمام برآورد گردد .  

            تعداد دانشجویان منهاي فضاهاي آموزشی   ( سهم ظرفیت هاي نیمه تمام از تعداد فضاهاي آموزشی مورد نیاز

  .مشخص شود) موجود

مکان برآورد اعتبارات مورد نیاز طرحهاي جدید براي ایجاد فضاهاي آموزشـی جدیـد             با مشخص شدن موارد فوق ا     

  .وجود خواهد داشت

 در برنامه هاي بخش آموزش عالی، منابع مالی مورد نیاز تعیین شـده اسـت، در حالیکـه از نظـر طـرح ریـزي                          -4

هدف

!هدفهاي کوچکتر(تدوین برنامه هاي ضروري براي نیل به هدف 

رتعیین طرحهاي ضروري براي نیل به هر یک از هدفهاي کوچکت

تعیین پروژه هاي الزم براي نیل به هر یک از طرحها 
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هزینه (ه معیارها و استانداردهاي موجود عملیات الزم، ضروري است که اعتبارات هر یک از برنامه هاي آموزشی با توجه ب           

برآورد مشخص ...) سرانه، متر مربع فضاي آموزشی مورد نیاز براي هر دانشجو، هزینه هر متر مربع ایجاد فضاي آموزش و         

  .شود

) برنامه هاي یکساله( انطباق و هماهنگی میان برنامه هاي بخش آموزش عالی در کتاب برنامه و قوانین بودجه -5

با نگـاهی بـه برنامـه هـاي اجرایـی           . ز اصلی ترین فعالیت ها در زمینه هماهنگی بودجه ریزي و برنامه ریزي است             یکی ا 

لزوم هماهنگی بین برنامه هاي قانون بودجه با . بخش آموزش عالی و قوانین بودجه، موارد عدم انطباق مشخص می شود           

  . برنامه بخش آموزش عالی ضروري است

ریزي بخشی پس از تبیین اهداف کیفی مهمترین گام در حرکت بخش به سوي اهداف، تعیـین                   در فرآیند برنامه    

خط مشی ها انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهاي فراروي نظام و جامعه براي حـصول بـه اهـداف            . خط مشی هاست  

 سـازي مـسیر اجـراي       سیاستها نیز مجموعه اي از تصمیمات است که از سوي مدیریت نظام اقتصادي براي هموار              . است

با توجه به این مفاهیم و گامهاي اساسی در برنامـه ریـزي، ابتـدا               . خط مشی ها و حصول به اهداف کمی اتخاذ می شدند          

. خط مشی ها و سیاستهاي پیش بینی شده در برنامه دوم با توجه اهداف کیفی و کمی مصوب مورد بررسـی قـرار گرفـت        

  .دود دسترسی به اطالعات عملکردي  مورد ارزیابی قرار گرفتسپس عملکرد موارد مذکور با توجه به ح

. مقایسه اهداف کیفی برنامه هاي اول و دوم، حاکی از تطابق و تـداوم اکثـر آنهـا در برنامـه هـاي مـصوب اسـت                

متعاقب این موضوع، در مجموعه سیاستهاي پیش بینی شده در برنامه دوم نیز بـسیاري از راهکارهـاي برنامـه اول مـورد          

أکید قرار گرفته است، هرچند از نظر کمی، تعداد سیاستهاي اجرایی در برنامه دوم نسبت به برنامه اول بـیش از دو برابـر                ت

  ). سیاست در برنامه اول30 سیاست در مقابل 78(می باشد 

در راستاي دستیابی به اهـداف کیفـی بخـش قـرار      )  درصد 5/93( مورد   73در مجموع سیاستهاي پیش بینی شده،       

به اهداف  )  درصد   83( مورد آن    103 مورد بوده است که      124در مرحله اجراي برنامه، تعداد سیاستهاي اجرایی        . اشته اند د

 بهبود شاخـصهاي  "در مجموعه سیاستهاي برنامه ریزي شده بیشترین سیاست معطوف به هدف            . کیفی مربوط می شوند   

و سیاستها و اقدامات اجرایـی  )  مورد23( بوده اند"رشد و باالترکیفی و کمی آموزش عالی بویژه در آموزشهاي کارشناسی ا    

از اقـدامات اجرایـی کمتـرین    ).  درصـد 39(پی گیري شده نیز به طور عمده در راستاي همین هدف طراحی گردیـده انـد               

انطباق محتوي برنامه هاي درسـی رشـته هـاي مختلـف بـا نیازهـاي جامعـه و                   "سیاست و اقدام اجرایی به هدف کیفی        

  . ارتباط می یابد"مقتضیات ناشی از توسعه علوم و تکنولوژي

 بررسی سیاستهاي پیش بینی شده با سیاستهاي اتخاذ شده بیانگر هماهنگی اکثر این سیاستها با خط مشی هـاي                   

 سیاسـت  124در راستاي خط مشی ها بوده انـد و از        )  درصد 78( مورد   61از مجموعه سیاست هاي مصوب      . ذیربط است   

با تقسیم بندي خط مشی هاي پـیش بینـی شـده بـه فرهنگـی،               .  درصد در راستاي آنها بوده اند      94ري شده حدود    پی گی 

 درصـد،  6/9اجرایی و توسعه اي مشخص گردید که سهم هر یک از آنها از مجموع خط مشی هـا بـه ترتیـب                  تحقیقاتی،  

شی تحقیقاتی، مجمـوع سیاسـتهاي اجرایـی    بدون در نظر گرفتن خط م.  درصد می باشد   6/43 درصد،   3/32 درصد،   5/14

و .  درصد از کل را داشـته انـد  46پی گیري شده نشان می دهد که خط مشی هاي توسعه اي در مقام عمل سهمی حدود        

  .  درصد را به خود اختصاص داده اند14 درصد و 4خط مشی هاي اجرایی و فرهنگی به ترتیب 

آموزشهاي غیرپزشکی، پزشکی و بخش غیردولتی نشان می دهد کـه  طبقه بندي خط مشی هاي اتخاذ شده به مجموعه    
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  . مورد به بخش غیردولتی مربوط می شده اند23 مورد به آموزش عالی پزشکی و 59 مورد آنها به بخش غیرپزشکی، 81

!! نقاط قوت سیاستهاي برنامه دوم توسعه بخش آموزش عالی-3-3

یش بینی شده تطابق اکثر سیاست هاي پیش بینی شده با اهداف پ  

همسویی اکثر سیاستهاي پیش بینی شده با سیاستهاي اتخاذ شده

تطابق اکثر سیاستهاي پیش بینی شده با خط مشی هاي متناظر خود

پی گیري اکثر اهداف پیش بینی شده در برنامه اول طی برنامه دوم

همسویی اکثر سیاستهاي پیش بینی شده در برنامه اول و دوم از نظر محتوي

البودن میزان کارآیی بخش از نظر سیاستهاي متناظر در نظر گرفته شده با خط مشی ها با

           ،بهبود شاخـصهاي کمـی و کیفـی آمـوزش           "وجود سیاستهاي اجرایی مؤثر در تحقق بخشی از اهداف مانند 

و هیـأت   توسعه وظایف و افزایش اختیارات دانشگاهها  "عالی بویژه در آموزش عالی کارشناس ارشد و باالتر،          

"هاي امناء

      افـزایش مـشارکت مـردم در توسـعه آمـوزش عـالی       "وجود سیاستهاي اجرایی مؤثر در راستاي تحقق هدف 

"کشور

 بهبود شاخصهاي کیفی کمی تحقیقات"اتخاذ سیاستهاي اجرایی مؤثر در راستاي تحقق هدف " 

 طی سالهاي برنامه دومباالبودن عملکرد بخش آموزش عالی غیرپزشکی در اتخاذ سیاستهاي اجرایی  

!! نقاط ضعف سیاستهاي برنامه دوم توسعه بخش آموزش عالی-4-3

 مشخص نبودن اولویت اهداف بخش آموزش عالی نسبت به یکدیگر در برنامه دوم

عدم وجود تناسب بین تعداد سیاستهاي پیش بینی شده و اتخاذ شده براي هر یک از اهداف مصوب

ستهاي پیش بینی شده با اهداف کمی وجود تناقض میان بعضی از سیا

پیش بینی و اتخاذ سیاستهاي متضاد با یکدیگر در برنامه دوم

عدم وجود همبستگی بین بعضی از سیاستهاي پیش بینی شده با خط مشی هاي متناظر خود

                   ر عدم تطابق نیمی از سیاستهاي اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته با سیاستهاي پیش بینی شـده متنـاظر د

خصوص هماهنگی در تصمیم گیري، سیاستگذاري و برنامه ریزي 

           انطباق برنامـه هـاي درسـی بـا نیازهـاي            "عدم وجود سیاستهاي اجرایی الزم براي دستیابی به هدف کیفی 

."جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و تکنولوژي نو

     دهاي آموزش عالی با کمیـت و کیفیـت   عدم اتخاذ سیاستهاي الزم جهت انطباق فضاهاي کالبدي موجود واح

پیش بینی شده در برنامه گسترش مراکز آموزش عالی 

 تعمیق معرفت دینی و نهادینه کردن آن"عدم وجود سیاست هاي اجرایی کارآ براي هدف کیفی "

 بهبود بعضی از شاخصهاي کمی و کیفی آموزش عالی"عدم اتخاذ سیاستهاي اجرایی همسو براي هدف کیفی "
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 اجتماعی و فرهنگی کشور شامل تعدادي تبصره است که بعضی از این تبصره  –نون برنامه دوم توسعه اقتصادي      قا

در ارزیـابی عملکـرد     . ها بطور مستقیم و برخی دیگر بطور غیرمستقیم در ارتباط با بخش آموزش عالی تدوین شده اسـت                 

همچنین کوشش شده نقاط قوت و ضـعف        . رار گرفته است  این تبصره ها ابتدا اهداف و سپس عملکرد آنها مورد ارزیابی ق           

قابل ذکر است مأخذ ارزیابی عملکرد تبصره ها عمدتاً قوانین بودجه طی سالهاي برنامه          . هر یک از آنها نیز مشخص گردد      

  .و نیز مدارك و اسنادي است که در این زمینه گردآوري شده است

33تبصره 

 واگذاري امور به     لتی توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور،        تصویب تشکیالت تفضیلی مؤسسات دو     :هدف

  بخش غیردولتی

بکارگیري خدمات شرکت هاي پیمانکـاري  .  اجراي هدف تبصره در رابطه با دانشگاهها تحقق یافته است  :عملکرد

  .دخصوصی در مؤسسات نیازمند ارزیابی و مقایسه با انجام وظایف بطور مستقیم توسط مؤسسات می باش

36تبصره 

 تنظیم برنامه جامع ده ساله تربیت نیروي انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی و تعیین سهم هر یـک از                     :هدف

  از سال اول برنامه ) دولتی و غیردولتی(مؤسسات آموزش عالی 

ن تقاضـاي    تهیه برنامه جامع ده ساله تربیت نیروي انسانی براساس روش تعادل بازار کار و هدف تأمی                :عملکرد   

 هزار نفـر  75-74بر این مبنا تعداد پذیرش دانشجو براساس روش اول . اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه برآورد شد   

برنامه تهیه شده براي بررسـی بـه   .  هزار نفر در سال می باشد  351-282در سال و در روش دوم متوسط پذیرش دانشجو          

اد هدف این تبصره در برنامه سوم، بعنوان یکی از راهکارهاي اجرایی مجدداً مف. وزارت فرهنگ و آموزشی عالی ارسال شد     

در راستاي آن توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش          )  گزارش تحقیق    40(مدنظر قرار گرفت و مطالعات مجددي       

  . عالی تهیه شد

:نقاط قوت

نظیم بودجه سالیانهایجاد تعادل اشتغال و تربیت نیروي انسانی در برنامه ریزي ها و ت

     منطبـق بـا تربیـت نیـروي        ) هیأت علمی، فضاي فیزیکی، تجهیزات و منابع مـالی        (بکارگیري منابع مورد نیاز

انسانی

 ساله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی5تهیه برنامه 

40تبصره 

ز طریـف    جذب نیروهاي متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهـاي متخـصص داخـل کـشور ا                   :هدف

  .و بکارگیري آنان در دستگاههاي دولتی) مسکن، وسایل زندگی و کار(فراهم نمودن تسهیالت زندگی 

  در جهت فـراهم نمـودن تـسهیالت در رابطـه بـا تـأمین       40 تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره        :عملکرد

از سود بازرگانی واردات وسایل زندگی و لوازم        مسکن اعطاي وام خرید اتومبیل و تهیه وسایل زندگی، وام ازدواج، معافیت             

کار و درج تبصره در قانون بودجه سالهاي برنامه در خصوص اعطاي وام سرمایه در گردش، تعاونیهاي مـصرف و مـسکن    
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  .اعضاي هیأت علمی

:نقاط قوت

جلوگیري از فراز مغزها و جذب نیروهاي متخصص به دستگاههاي دولتی  

ی متخصص در دستگاههاي دولتیارتقاء کیفیت نیروي انسان  

87تبصره 

 ایجاد دوره هاي تحصیلی شبانه و خاص در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دریافت هزینه سـرانه                   :هدف   

  از دانشجویان دوره هاي مزبور 

:نقاط قوت

ایجاد تنوع در منابع درآمدي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  

ع موجوداستفاده از حداکثر ظرفیت مناب  

:نقاط ضعف

عدم انطباق هزینه سرانه با متوسط درآمد سرانه کسب شده از دانشجویان دوره هاي شبانه  

کاهش کیفیت آموزشی در دانشگاهها بدلیل رشد کمی دانشجویان و محدودیت هاي منابع مالی

89تبصره 

     -بند الف 

ژوهشی مؤسسات وابـسته بـه وزارتخانـه هـاي      تعمیم مزایا و تسهیالت اعطایی به اعضاي هیأت علمی و پ      :هدف

  بهداشت و فرهنگ و آموزش عالی به اعضاي هیأت علمی سایر مؤسسات

  . هدف تبصره به اجرا در آمده است:عملکرد تبصره

:نقاط قوت

!! همسانی پرداخت ها به اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات دولتی -

:نقاط ضعف

. زش عالی وابسته به وزارتخانه هایی که وظایف اصلی آنان آموزش نمی باشدگسترش تعداد مؤسسات آمو

89تبصره 

  بند ب

به استثناي دستگاههاي پیش بینی شـده  (  دستگاههاي اجرایی که از اعتبارات تحقیقاتی استفاده می نمایند    :هدف

دانشگاهها و مؤسـسات تحقیقـاتی و اعـضاي    از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق عقد قرارداد با   % 15مکلفند  ) در قانون 

  .هیأت علمی هزینه نمایند

 اقدامات انجام شده طی سالهاي برنامه، عقد قراردادهاي تحقیقـاتی بـا دانـشگاهها و مؤسـسات                  :عملکرد تبصره 
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  . تحقیقاتی است

:نقاط قوت

ایجاد ارتباط دو جانبه دانشگاهها و دستگاههاي اجرایی  

یژه در بخش صنعتگسترش تحقیقات کاربردي بو

تنوع منابع درآمدي دانشگاهها

90تبصره 

   بند الف

 انجـام تحقیـق و      – اجازه تدریس به اعضاي هیأت علمی غیرایرانی خـارج از کـشور در دروه هـاي دکتـرا                    :هدف

  فرصت مطالعاتی آنان در ایران 

:نقاط قوت

ش متخصصین سایر کشورهاارتقاء سطح دانش مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی با استفاده از دان  

 صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از منابع

گسترش فرهنگ ملل  

  بند ب

مبادله استاد و دانشجو، تشکیل و سـمینار و کنفـرانس اجـراي پـروژه               ( مبادله تفاهم نامه علمی و پژوهشی        :هدف

  میان دانشگاههاي داخل کشور و دانشگاههاي خارج) هاي مشترك 

  .فاهم نامه هاي علمی و پژوهشی میان دانشگاههاي داخل و خارج مبادله گردیده است ت:عملکرد 

:نقاط قوت

 ارتقاء سطح دانش دانشگاهها و بروز درآوردن دانش و اطالعات  

 تبادل فرهنگ با ملل مختلف

91تبصره 

   تأمین ارز مورد نیاز جهت تربیت حداقل هزار نفر عضو هیأت علمی و خرید تجهیزات :هدف

تحـصیالت   عدم تحقق اهداف کمی تبصره در حد پیش بینی شده در قـانون بـدلیل توسـعه دوره هـاي                      :عملکرد

 بورسیه به کشور و اعزام دانـشجو بـه   تکمیلی در داخل، محدودیت منابع ارزي، عدم بازگشت تعداد قابل توجه فارغ التحصیالن        

  .خارج از کشور در رشته هاي خاص و مورد نیاز

  

:نقاط قوت

نتقال دانش کشورهاي پیشرفته به کشور ا  

 ارتقاء سطح علمی نیروي انسانی متخصص در کشور
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92تبصره 

 توسعه بخش غیردولتی آموزش عـالی از طریـق اعطـاي تـسهیالت بـانکی و اهـدا وام هـاي دانـشجویی                        :هدف

  مؤسسات بخش غیردولتی 

93تبصره 

  ی  ابقاء دانشگاه پیام نور بعنوان یک دانشگاه دولت:هدف

 قوانین بودجه طـی سـالهاي   126000 دانشگاه پیام نور بعنوان یک دانشگاه دولتی طی ردیف بودجه اي :عملکرد  

!!.برنامه اعتبارات عمومی دریافت داشته است

:نقاط ضعف

اهداف تبصره موضوعیت برنامه اي ندارد اساسنامه مؤسسه دولتی می بایست به تصویب مجلس شوراي اسـالمی                 

!!.برسد





کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

سالهاي طی شده از برنامه (بررسی وضعیت موجود : مبخش دو

  بخش آموزش عالی) سوم

در ) اهداف کیفی و کمـی    (موجود بخش آموزش عالی ابتدا جهت گیري هاي این بخش           ت   بررسی وضعی  ه منظور ب

شده برنامه سوم توسعه مورد برسی قرار گرفته و سپس اقدامات و تمهیدات متخذه در جهت تحقق هر یک از اهداف ذکر                      

   ، تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي     ،اي میزان اعتبارات این بخش شامل اعتبارات هزینـه  و در نهایت بیان و نقد می شود    

  ) :3ـ11 و 3ـ10جداول ( می گیرددرآمد اختصاصی و تسهیالت سیستم بانکی مورد بررسی قرار 

 سـوم  بخش آموزش عـالی طـی برنامـه     ) سیاستهاي استراتژیک ( یري هاي   گ جهت   )الف

  : تماعی و فرهنگی کشورج، ا ديتوسعه اقتصا

 هماهنگی بین برنامه توسعه آموزش عالی با نیازهاي توسعه کشور و ایجاد توازن در ترکیب جمعیت دانشجویی               -1

دررشته ها و سطوح تحصیلی همراه با حفظ استانداردها و ارتقاي کیفیـت علمـی دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی          

  .لتی دولتی و غیردو

 تنوع بخشی به نظامهاي عرضه آموزش عالی و توسعه مشارکت مردمی بـه منظـور پاسـخگویی بـه افـزایش                      -2

  معیت جوان و نیازهاي متنوع جامعهج شدتقاضاي ورود به آموزش عالی ناشی از ر

  روزآمد کردن محتواي رشته هاي تحصیلی با توجه بـه نیازهـاي متنـوع و در حـال تحـول جامعـه و اعطـاي                         -3

اختیارات برنامه ریزي درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین ایجاد تحول در شیوه هـا و برنامـه هـاي              

  .، نوآوري، مهارت، کارآفرینی و گسترش فرهنگ خود اشتغالی آموزشی با تأکید بر پرورش خالقیت

یت پژوهش و دکتراي تخصـصی  و        در دانشگاههاي مستعد و پیشتاز بامحور      طب هاي علمی  ق ایجاد و تقویت     -4 

  متمرکز کردن منابع و فعالیتها بر زمینه هاي علمی منتخب 

 توسعه مراودات و همکاري هاي علمی بین المللی به منظور بهره گیري از دستاوردهاي نوین علمی جهـان و                    -5 

  . حضور مؤثر در صحنه هاي علمی جهانی

ایی و شکوفایی استعدادهاي درخشان و هدایت آنهـا بـه سـمت              برنامه ریزي و سازماندهی مناسب براي شناس       -6 

  .وريااولویتهاي کشور در حوزه هاي علوم و فن

 روزآمد کردن دانشگاهها و مراکز پژوهشی از نظر دسترسی به اطالعات روز علمی جهان و استفاده از فنـآوري   -7 
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  .هاي نوین در آموزش و پژوهش

تقویـت نهادهـا و مراجـع مـستقل اعتبـار        ، و بیرونی مؤسسات آموزش عالی کارآمد کردن نظام ارزیابی درونی   -8 

  .سنجی علمی

  .، کشاورزي و خدمات  توازن آموزش و پژوهش در دانشگاهها و توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز بخشهاي صنعت-9 

 از طریق اعطـاي      انعطاف و رقابت علمی    ، اصالحات سازمانی در نظام آموزش عالی به منظور افزایش پویایی          -10 

 و پژوهشی به دانشگاهها و مؤسسات و همچنین کاهش تعـداد مراجـع تـصمیم گیـري و                   یاختیارات کافی در امور آموزش    

  .ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاري آموزش عالی

  . تنوع بخشی و پایداري منابع مالی در دانشگاههاي دولتی و توسعه مشارکتهاي مردمی-11

 و بلند مدت اسالمی شدن دانشگاهها، تعمیق معرفت دینی و ارتقـاي اخـالق و معنویـت،                  تدوین برنامه جامع   -12

، تقویت خودباوري و هویت فرهنگـی، احیـاي      ظرفیت سازي براي جلب مشارکت دانشجویان در خودگردانی امور فرهنگی         

زه و دانشگاه در حل مـسائل   نقد آرا و حمایت از فعالیتهاي مشترك فکري اندیشمندان حو، بحث علمی آزاد،سنت اسالمی 

  .نظري جامعه

، اجتمـاعی و      اقتـصادي   توسـعه    هدفهاي کمی بخش آموزش عالی طی برنامه سـوم        ) ب

  فرهنگی کشور

در گروههاي غیرپزشکی در بخش دولتی با رشد متوسـط سـالیانه             Ph.D تعداد دانشجویان دکتري تخصصی      -1 

این رشد عمدتاَ به منظور تأمین بخشی .  بالغ خواهد شد1383 سال  نفر در7500 به 1378 نفر در سال  4650 درصد از    10

در گروه پزشکی بخش دولتـی تعـداد دانـشجویان دوره هـاي     . از هیأت علمی مورد نیاز داخل کشور پیش بینی شده است   

 8200 به   1378 نفر در سال     6600 درصد از    4/4 با رشد متوسط ساالنه اي معادل        Ph.Dدستیاري، دستیاري تخصصی و     

  . بالغ خواهد شد1383نفر در سال 

  تعداد دانشجویان مقطع دکتري حرفه اي در رشته هاي گروه پزشکی به دلیل ضرورت کاهش پذیرش، بطور -2  

  . درصد سالیانه کاهش خواهد داشت9/3متوسط 

 - در بخش غیردولتی با توجه به تأکید برنامه بر توسعه دوره هاي کاردانی، تعداد دانشجویان دوره هاي مذکور-3  

.  نفر بـالغ خواهـد شـد       18700 درصد به    20   با نرخ رشد متوسط ساالنه اي برابر       1378 نفر در سال     7500غیر انتفاعی از    

 نفر در 78000 درصد خواهد بود و تعداد دانشجویان کاردانی این دانشگاه از 35 آزاد اسالمی معادل هاین رشد براي دانشگا

 درصد دانشجویان ایـن دانـشگاه را   35 بالغ می گردد، در نتیجه تا پایان برنامه 1383ر در سال   نف 350000 به   1378سال  

  .دانشجویان مقطع کاردانی تشکیل خواهند داد

  شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی در دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتـی در گروههـاي غیـر پزشـکی              -4

 نفر بـه  12این شاخص در گروه پزشکی از .  بهبود می یابد1383نفر در سال  20 به 1378 نفر در سال    26طور متوسط از    

  . بهبود می یابد1383 نفر در 28 به 1378 نفر در سال 47در بخش غیردولتی این شاخص از .  نفر خواهد رسید10

در  پوشش خوابگاهی و کمک هزینه مسکن دانشجویان بخش دولتی در دوران برنامه براي دانشجویان مجـرد               -5
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 1383 درصـد در     30 بـه    1378 درصد در سال     5 درصد و براي دانشجویان متأهل دوره هاي تحصیالت تکمیلی از          50حد  

  .افزایش می یابد

) سیاستهاي استراتژیک (بررسی و نقد اقدامات صورت گرفته به منظور تحقق اهداف کیفی            ) ج

  :ی کشوربخش آموزش عالی طی برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ

  :ایجاد هماهنگی بین برنامه هاي توسعه آموزش عالی با نیازهاي توسعه کشور

اقدامات ذیل  ) برنامه جامع کالن  (به منظور ایجاد هماهنگی بین برنامه هاي توسعه آموزش عالی با نیازهاي کشور              

  :به انجام رسیده است

   در وزارت ” سعه منـابع انـسانی کـشور     نیاز سنجی نیروي انسانی متخصص و سیاست گذاري تو        “ اجراي طرح

  .1380، 1379علوم، تحقیقات و فناوري طی سالهاي 

 نتایج و گزارشات تلفیق آن در سمیناري کـه  1380 پروژه تحقیقاتی بوده است که در سال     36طرح یاد شده شامل     

  . به همین منظور برپا گردیده بود ارائه گردید

   ه مزیت هاي منطقه اي و تهیه برنامه هاي ده سـاله در هریـک از   پیش بینی چهار ردیف اعتباري براي مطالع

 بـه منظـور تعیـین    1380در سال ریال  میلیارد 6/7 و 1379 میلیارد در سال 3/6دانشگاهها با اعتباري بالغ بر     

  ) خرد–برنامه جامع و راهبردي آموزشی و پژوهشی (نیازهاي توسعه کشور 

      گاهها و مؤسسات آموزش عالی بـراي تهیـه برنامـه هـاي دهـساله      تشکیل تیم هاي کارشناسی در کلیه دانش

  دانشگاه 

      دانشگاهها به شوراي گسترش آموزش عالی در وزارتخانه علوم، تحقیقات و           اکثر  تهیه و ارسال برنامه دهساله

  فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  :بررسی و تجزیه و تحلیل موانع و مشکالت

ی نیروي انسانی متخـصص و سیاسـت گـذاري توسـعه منـابع      جکه در اجراي طرح نیاز سن  از مسائل و مشکالتی       

 طوالنی شدن ارائه گزارش نهایی آن براي بررسی و طی مراحـل قـانونی ذکـر شـده در                    ، شمرد رانسانی کشور می توان ب    

 و براي طی مراحل قانونی      برنامه است چرا که این گزارش در حالی ارائه می شود که چهار سال از برنامه پنجساله گذشته                 

  .آن به تصویب هیأت وزیران نرسیده است

از دیگر مسائل و مشکالت موجود در دستیابی به این هدف از یک سو عدم ارائه چهارچوب مطالعاتی مشترك بـه                     

ی دانشگاهها براي تهیه برنامه دهساله است و از سوي دیگر تشکیل نشدن کمیته کارشناسی پیش بینی شده بـراي بررسـ    

  .برنامه هاي دهساله تهیه شده در دانشگاهها است

بـروز   عالوه بر آن بهبود ارتباط الزم بین مطالعات طرح نیاز سنجی، برنامه دهساله و طـرح سـاماندهی و امکـان                      

 آمـوزش عـالی در   ناهماهنگی بین نتایج حاصل از مطالعات فوق الذکر براي یک دانشگاه باعث گردیده اسـت کـه عمـالً                 

گرچه به نظر می رسد با تشکیل کمیته هاي کارشناسـی           .  به هدف فوق الذکر پیشرفت محسوسی نداشته باشد        یابی دست



 … توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

312

 براي بررسی مطالعات انجام شـده      ،مشترك منطقه اي و ملی با مشارکت دانشگاهها و دستگاههاي برنامه ریزي و اجرایی             

ها و تدوین نقش  و رسالت هر دانشگاه درده سال در طرحهاي مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین نتایج حاصل از طرح   

  .آینده بتوان گامهاي مفیدي در جهت دست یابی به هدف مذکور طی نمود

تنوع بخشی به نظامهاي عرضه آموزش عالی و توسعه مشارکت مردمی به منظـور پاسـخگویی بـه                  

  تقاضاي اجتماعی 

دمی به منظور پاسخگویی به افزایش تقاضـاي        تنوع بخشی به نظامهاي عرضه آموزش عالی و توسعه مشارکت مر          

ورود به آموزش عالی و همچنین تنوع بخشی به منابع مالی در دانشگاههاي دولتی و توسـعه مـشارکت هـاي مردمـی دو          

، اسـتفاده از ظرفیـت    به منظور دستیابی به دو سیاست استراتژیک مذکور . مورد دیگر از سیاستهاي استراتژیک بخش است      

اص، ایجـاد آموزشـکده هـاي    و خـ ز دستگاههاي اجرایی داراي واحد آموزش عالی، برگزاري دوره هاي شـبانه             مازاد بر نیا  

نی تسهیالت اعتباري الزم براي پرداخت هزینه تحصیلی توسط متقاضیان ورود به دوره    ی غیرانتفاعی و پیش ب    –غیردولتی  

  . در نظر گرفته شده است152هاي فوق الذکر در مفاد ماده 

 1625راهکارهاي اجرایی اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در راستاي ماده مذکور نشان می دهد که حدود                  بررسی  

 یافته هنفر دانشجو با استفاده از ظرفیت مازاد بر نیاز دستگاههاي اجرایی به واحدهاي آموزش عالی وابسته به دستگاهها را              

،   نفر وزارت علوم62515( نفر 76525تلف دوره شبانه به حدود اند و تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته هاي مخ        

  .افزایش یافته است)  نفر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 14010ات و فناوري و قتحقی

  روزآمد کردن محتواي رشته هاي تحصیلی با توجه به نیازهاي متنوع

ـ اختیارات برنامه ریزي درسی به دا     عمده ترین اقدام صورت گرفته جهت دستیابی به این هدف اعطاي             شگاههاي ن

  .داراي هیأت ممیزه بوده است که در این راستا  فعالیتهاي ذیل به انجام رسیده است

 میلیارد ریال براي بازنگري محتواي آموزشی رشته هاي تحصیلی توسط دانشگاهها13تأمین مبلغ 

   گـرایش گـروه   -  رشـته 56در محتواي آموزشـی در   دانشگاه براي بازنگري 16 عقد قرارداد یا موافقتنامه با  

غیرپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی10 کارگاه آموزشی براي کادر آموزشی 10 اجراي 

         رشته گـروه تخصـصی پزشـکی در مقطـع دکتـري       10 بازنگري و روزآمد کردن محتواي برنامه هاي درسی 

 دانـشگاه علـوم     8ته و ناپیوسـته توسـط        رشته در مقطع کارشناسی پیوسـ      23  ، دانشگاه علوم پزشکی   2توسط  

 دانشگاه علوم پزشکی 6 رشته در مقطع کاردانی توسط 10پزشکی و 

 تدوین استانداردها و شاخصهاي کیفی آموزش عالی توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی   

  ایجاد و تقویت قطبهاي علمی در دانشگاههاي مستعد

  . ذیل به انجام رسیده استبه منظور تحقق هدف فوق اقدامات

  رشـته   9 دانـشگاه و     8محل در گروه تخصصی پزشکی، انتخـاب         - رشته   18 دانشگاه پزشکی و     6انتخاب – 
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 محـل در گـروه فنـی و مهندسـی،           – رشـته    24 دانشگاه و    6محل در گروه تخصصی علوم انسانی،  انتخاب         

ـ      – رشته   16 دانشگاه و    10انتخاب    – رشـته  12 دانـشگاه و  5ه و انتخـاب   محل در گروه تخصصی علـوم پای

  .محل در گروه تخصصی کشاورزي

     میلیارد ریال براي فعالیتهاي پیش بینی شده در قطب ها شـامل تجهیـز امکانـات                 58 تأمین اعتباري بالغ بر 

آموزشی و پژوهشی، جذب استادان، محققین و دانـشجویان برجـسته، شـرکت در کنفرانـسهاي بـین المللـی،           

  .فی مسائل مهم و راهبردي ملی، تحقیق مشترك با استادان برجسته خارجیانتخاب و معر

  :بررسی و تجزیه و تحلیل موانع و مشکالت

لهاي قطـب علمـی اسـت کـه         حاین بخش گردیده است کثرت رشته ها و م        گریبانگیر  از مسائل و مشکالتی که        

 اینکه براساس عملکرد ارائـه شـده        خصوصاً. ه است دطب گردی قسبب کم رنگ شدن منابع مالی اختصاص یافته براي هر           

بخش عمده اي از اعتبارات این ردیف صرف تجهیز امکانات آموزشی و پژوهشی گردیده است و هدف تولید دانـش و یـا                       

متر مورد توجـه قـرار      کانتخاب و معرفی مسائل مهم و راهبردي براي تحقیق در آنها با همکاري استادان برجسته خارجی                 

  .است گرفته

، به منظور افزایش دانش جدید در رشته هاي مختلف، در اولویت قراردادن انتخاب موضوعات مهم و راهبـردي                   لذا

در کشور براي بررسی و تحقیق و ارائه راه حل براي آنها و همچنین تولید دانـش و فنـاوري جدیـد در قطبهـاي منتخـب               

  .ضروري به نظر می رسد

اسایی و شکوفایی استعدادهاي درخشان و هدایت آنها        برنامه ریزي و سازماندهی مناسب براي شن      !

  به سمت اولویتهاي کشور

از اقدامات انجام شده به منظور هدایت صحیح استعدادها به سوي ضرورتهاي کشور به موارد ذیل می توان اشـاره                    

  . نمود

 تشکیل کمیته هاي کارشناسی تحصصی براي تدوین طرح جامع هدایت استعداد ها

  دانشگاه پزشکی به عنوان مجري فعالیتهاي پـیش بینـی شـده در ردیـف       9شگاه غیر پزشکی و      دان 5انتخاب 

  هاي اعتباري هدایت صحیح استعدادها به سوي ضرورت هاي کشور

 میلیارد ریال براي فعالیتهاي مربوط به راهنمایی و هدایت استعدادها به سوي ضرورت هاي کشور5/3تأمین مبلغ   

ی براي بررسی وضع موجود و وضع مطلوب و تعیین نیازهاانجام تحقیقات نیاز سنج  

 و عالیق) استعداد ها( طراحی و تعیین ابزارهاي تشخیص توانایی ها  

از طریق رسانه هاي گروهی و بازنگري در روش پذیرش دانشجورمعرفی رشته هاي اولویت دا   

            مشاغل مربوط به رشته تحصیلی و       انجام طرحهاي پژوهشی به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با

  نحوه کارآموزي

  همایش کشوري به منظور بررسـی چالـشهاي ناشـی از ناهمـاهنگی انتخـاب       2 همایش استانی و     5برگزاري 

  .رشته هاي تحصیلی با عالقه و نیازهاي کشور
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  روزآمد کردن دانشگاهها  و مراکز پژوهشی از نظر دسترسی به اطالعات علمی جهان

یه برنامه روزآمد کردن دانشگاهها به ویژه قطب هاي دانشگاهی از نظر دسترسی به اطالعات علمـی             به منظور ته  

  .جهان اقدامات ذیل به انجام رسیده است

  نمایشگاه در شهرهاي تهران و کرمانشاه و صدور مجوز خرید کتابهاي مـورد نیـاز اعـضاء هیـأت                    2برگزاري 

  علمی و دانشجویان دور ه هاي تخصصی

 وزهاي الزم براي خرید مجالت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته و مراکز پژوهـشی غیـر                 صدور مج

  وابسته 

                 تأمین پایگاههاي اطالعاتی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ادامه برقراري ارتباط با ناشرین خارجی 

  .تولید کننده اطالعات براي برقراري دسترسی به منابع علمی الکترونیکی

   نظام ارزیابی درونی و بیرونی مؤسسات آموزش عالینکارآمد کرد

  . به منظور تحقق هدف فوق اقدامات ذیل به انجام رسیده است

   تحقیقـات و فنـآوري و         میلیارد ریال براي انجام ارزیابی درونی و بیرونی در وزارتخانه علوم           7/14تأمین مبلغ ،

  :بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر

  :ارزیابی درونی) الف

تشکیل کمیته ارزیابی درونی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 در گروه پزشکی) داخلی، زنان، اطفال و جراحی( گروه آموزشی اصلی 4 اجري طرح پایلوت ارزیابی درونی در  

 اجراي طرح تحقیقاتی ارزیابی استادان و اعضاء هیأت علمی   

جیهی و آموزشی برگزاري کارگاههاي تو  

 تدوین اهداف، سیاستها، آیین نامه براي ارزیابی درونی در وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري  

 گروه در سه دانشگاه غیرپزشکی24 انجام ارزیابی درونی در   

  :ارزیابی بیرونی) ب

 دانشگاه از دانشگاه هاي علوم پزشکی 6اجراي ارزیابی بیرونی در   

د نیاز ارزیابی بخشهاي آموزشی به منظور مشخص کردن عوامل نمایانگر کیفیت ارزیابی تعیین استانداردهاي مور  

اجراي پروژه بهبود کیفیت در خصوص ارتباطات آموزشی بخشهاي مختلف یک واحد آموزشی   

                 تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی براي تهیه چهارچوب نظري ارزیابی بیرونی و بررسی تطبیقی در سایر کـشورها

  رت علوم، تحقیقات و فناوري در وزا

 تشکیل جلسه با انجمن هاي علمی براي تدوین مالکها، شاخصها و استانداردهاي ارزیابی در گروه غیرپزشکی   
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توازن آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی و تسهیل در وصول و هزینه در آمـد اختـصاصی بـه                     

  :منظور تحقیق این هدف اقدامات ذیل به انجام رسیده است

اختصاص بخشی از اعتبارات ردیف متمرکز پژوهشی به حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري  

هاي اعتباري پیش بینی شده در برنامه مانند قطبهاي علمی و   پیش بینی فعالیت تحقیقاتی در اکثر ردیف…  

 احداث شهرکها و پارکهاي علمی تحقیقاتی   

    مأموریـت گـرا   عه اي و ،  کاربردي و توسـ  تمرکز براي انجام تحقیقات بنیادي  برقراري ردیف هاي اعتباري م 

  براي رفع نیازها و حل مشکالت مهم کشور

برگزاري کارگاههاي روش تحقیق در بخش دولتی و غیردولتی آموزش عالی   

                ولیـدي  حمایت از تحقیقات مشترك بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از یک طرف و دستگاههاي اجرایی و ت

   قانون برنامه 2و1، عملیاتی کردن ماده  از طرف دیگر

 درصد از درآمدهاي ناشی از وصول شهریه در دانشگاه آزاد اسالمی به فعالیتهاي پژوهشی3 اختصاص   

 راه اندازي کمیته سیاستگذاريHSR )تحقیقات سیستم سالمت(  

           بیـشتري در انجـام تحقیقـات مـورد نیـاز       پیش بینی اعتبار متمرکز براي حمایت از دانشگاههایی کـه سـهم

  )503486ردیف (دستگاههاي اجرایی کشور داشته اند 

                   توجه دانشگاه آزاد اسالمی به انجام طرحهاي پژوهشی  و رسیدن تعداد طرحهاي پژوهشی  این دانشگاه بـه 

1380 طرح در سال 1123

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحقیقاتی با انستیتو کارلینکاي سوئد توسط وزا9عقد قرارداد  

                  توسعه دوره دکتري تخصصی، برگزاري دوره هاي دکتري مشترك بادانشگاهها و مراکز معتبـر خـارجی کـه 

  .پایان نامه هاي آنها نقش مهمی در توسعه پژوهش دردانشگاهها دارد

اعطاي جایزه به مؤلفین مقاله در مجالت معتبر علمی بین المللی   

استان 8 سنجی و تعیین اولویت هاي تحقیقات سالمت در اجراي طرح نیاز   

 ایجاد پایگاه و تحقیقات جمعیتی (Population Lab)  

  :بررسی و تجزیه و تحلیل موانع و مشکالت

به نظر می رسد توسعه کمی بخش آموزش عالی ، اشتغال دانشگاهیان خارج از دانشگاه و همچنین تشکیل نشدن                   

یقاتی وابسته به دانشگاه از جمله دالیلی است کـه در سـالهاي اخیـر باعـث بـاالرفتن بـار          شرکتهاي خدمات علمی و تحق    

 درمانی دردانـشگاه هـاي علـوم پزشـکی     –آموزشی استادان در دانشگاههاي غیرپزشکی و همچنین بار خدمات بهداشتی           

  .شده است

 درمـانی در  – خدمات بهداشـتی   و کاهش باررلذا محدود نمودن بار آموزشی استادان دردانشگاههاي پژوهش محو     

تعدادي از دانشگاههاي علوم پزشکی براي تمرکز بیشتر بر پژوهشهاي پزشکی براي دست یابی بـه هـدف مزبـور الزم و                   

  .ضروري است
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  اصالحات سازمانی در نظام آموزش عـالی بـه منظـور افـزایش پویـایی انعطـاف و رقابـت علمـی                      

  بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 در قانون برنامه سوم به تصویب رسیده در ماده مـذکور بـه   99منظور تحقق این سیاست استراتژیک مفاد ماده    به  

“ بـر  “ وزارت فرهنگ و آموزش عـالی “ منظور انجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی کشور تغییر نام             

ریزي ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیـابی و نظـارت، بررسـی و    ظایف برنامه   وو اضافه شدن    ” وزارت علوم، تحقیفات و فناوري    

تدوین سیاست ها و اولویتهاي راهبردي در حوزه هاي تحقیقات وفناوري به وظایف وزارت قبلـی از طریـق تهیـه الیحـه                  

  . اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت جدید، پیش بینی شده است

گ و آموزش عالی با تشکیل جلسات متعدد و بحث هاي            وزارت فرهن  1379 به منظور تهیه الیحه مذکور در سال        

این پیش نویس پس از نظرخواهی از افراد صاحب نظر و بررسـی هـاي مجـدد در                  . کارشناسی، الیحه مذکور را تهیه کرد     

 ، و سرانجام پس از انجام اصالحاتی ، در  به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردید  1380مرکز پژوهشهاي مجلس در سال      

  .*راي در حال تصویب می باشدمجلس شو

   تدوین برنامه جامع و بلندمدت اسالمی شدن دانشگاهها

   به منظور تحقق اسالمی شدن دانـشگاهها و تعمـق معرفـت دینـی و ارتقـاي اخـالق و ارزشـهاي اسـالمی در                       

  .دانشگاهها اقدامات ذیل به انجام رسیده است

        یر علوم، تحقیقـات و فنـاوري و متعاقـب آن تـشکیل             تشکیل ستاد اسالمی شدن مراکز آموزشی با ریاست وز

  کمیته هاي علمی، اعتقادي، فرهنگی و مدیریتی 

         بحران هویـت و دانـشگاه   جوانان ، ”  : انجام طرحهاي تحقیقاتی در مورد اسالمی شدن دانشگاهها از قبیل  ” ،

.”دانشگاهها و جوامع اسالمی در چالشهاي سنت و تجدد

در فصل چهارم به عنوان یکی از چالـشهاي پـیش روي آمـوزش عـالی                » غییر ساختار سازمانی  ت«*

  .مطرح شده است 

              ارائه متن سیاستهاي راهبردي اسالمی شدن مراکز آموزشی به دست انـدرکاران آمـوزش عـالی بـراي ایجـاد

 هـاي  هزمینه هاي مشترك جدي و همدالنه آنان براي تحلیل وضـعیت موجـود و اسـتخراج روشـها و برنامـ                  

.ی واقع بینانه براي اسالمی شدنعملیات

     تدوین آیین نامه حمایت از پایان نامه هاي مرتبط با مسئله اسالمی شدن دانشگاهها ، مسأله فلسطین و پایان

  نامه هاي مرتبط با قرآن و نهج البالغه و برگزاري سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسالمی

 مایشگاههاي مذهبی و جشنواره ها و مـسابقات مـذهبی در           بزرگداشت مناسبتهاي مذهبی، ن   م  سرا برگزاري م

  بخش دانشجویی

  : بررسی و تجزیه و تحلیل موانع و مشکالت

به نظر می رسد مطالعات  و فعالیتهاي مربوط به اسالمی شدن دانشگاهها هنوز به جمع بندي مـشخص و برنامـه                      
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الیتهاي انجام شده براي اسالمی شدن دانـشگاهها و         لذا اجرایی کردن نتایج حاصل از فع      . راهبردي مدونی منجرشده است   

بندي براي عمل در دانشگاهها از ضروریات پرداختن به این هـدف محـسوب مـی       تدوین گام هاي اجرایی همراه با زمان      

  .گردد

 در بخش 1381 تا 1379 عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه طی سالهاي - ) 3-10(جدول 

  آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  هدفعنوان 

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

شماره ماده 

  قانونی

سیاست پیش بینی شده در 

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

و مضمون  بخشیدن هدف 

  پیش بینی شده در برنامه

توسعه منابع   1

  انسانی 

 یازدهم فصل

  99ماده 

 اصــالحات ســازمانی در نظــام -

  آموزش عالی

 انجــــام اصــــالحات الزم در -

ــشکیالت    ــایف و ت ــداف، وظ اه

وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی       

براي انجـام بخـشیدن بـه امـور         

ــام   ــتگذاري نظ ــی و سیاس اجرای

  علمی کشور 

تهیه الیحه تشکیل وزارت علـوم،      

تحقیقات و فناوري و منظور کردن      

مـه ریـزي، حمایـت و       وظایف برنا 

پـــشتیبانی، ارزیـــابی و نظـــارت، 

بررسی و تدوین سیاسـتها، الیحـه    

مذکور تهیه و در مجلـس شـوراي     

اسالمی مـورد بررسـی و تـصویب        

مصوبه مذکور از   . قرار گرفته است  

سوي شوراي نگهبان مورد اشکال     

  .قرار گرفته است

بالتکلیف ماندن الیحه مذکور    

در سال سـوم برنامـه موجـب        

حقق زمان بندي پـیش     عدم ت 

تهیـه  ( در این ماده    شده  بینی  

 ماهــه اول ســال 6الیحــه در 

شروع برنامه و تـصویب آن در       

ــه  ــال اول برنام ــداف) س  و اه

پیش بینـی شـده در آن شـده         

  .است

توسعه منابع   2

  انسانی

فصل بیستم 

  144ماده 

تنــوع بخــشی و پایــداري منــابع 

  مالی در دانشگاههاي دولتی

    

 توسعه منابع  3

  انسانی 

فصل بیستم 

  152ماده 

ــاي  - ــه نظامه ــشی ب ــوع بخ  تن

عرضه آمـوزش عـالی و توسـعه        

ــور    ــه منظ ــی ب ــشارکت مردم م

پاسخگویی به افـزایش تقاضـاي      

  ورود به آموزش عالی

  تنوع بخشی و پایداري منابع -

مالی در دانشگاههاي دولتی و 

  توسعه مشارکت هاي مردمی

  اســتفاده از ظرفیـــت مـــازاد  -

اجرایـی داراي واحـد     دستگاهاي  

ــذیرش   ــراي پ ــالی ب ــوزش ع آم

دانشجو با اخذ هزینه تحصیلی از      

  متقاضیان

  برگزاري دوره هـاي شـبانه و         -

انشگاهها و  ددوره هاي خاص در     

مؤسسات آموزش عـالی وابـسته      

بـــه وزارتخانـــه هـــاي علـــوم، 

تحقیقات و فنـاوري و بهداشـت،       

  درمان و آموزش پزشکی

 نفـر دانـشجو در      1625ذیرش   پ -

مقــاطع کــاردانی و کارشناســی در 

دستگاههاي داراي واحـد آمـوزش      

 2070عالی و اخذ شهریه در حدود 

  1381میلیون ریال از آنها در سال 

ــشجویان دوره   ــداد دان ــزایش تع اف

 نفــر در 62515شــبانه بــه حــدود 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و      

ــداد  ــر در وزارت 14010تعــ  نفــ

شت، درمان و آموزش پزشکی     بهدا

  1381در سال 

 میلیون ریال 5/14 پرداخت مبلغ -

  توسط 

صندوق هاي رفاه دانشجویان 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی براي شهریه دوره شبانه 

  1381در سال 

ــت آموزشــی -  مؤســسه 29 فعالی

اقدامات انجام شـده در جهـت       

 شده در برنامه را ذسیاست اتخا

می تـوان ثمـربخش ارزیـابی       

  .کرد
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ف
دی

ر
  

  هدفعنوان 

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

شماره ماده 

  قانونی

سیاست پیش بینی شده در 

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

و مضمون  بخشیدن هدف 

  پیش بینی شده در برنامه

  پیش بینی تسهیالت اعتبـاري     -

بـــــــــه صـــــــــورت وام  

بلند مدت در صندوق هاي رفـاه       

ــشجویان   ــراي دان ــشجویان ب دان

دوره شبانه، مؤسسات غیر دولتی     

و پیام نـور کـه امکـان پرداخـت          

  .شهریه را ندارند

 استفاده از تـسهیالت سیـستم       -

بــانکی بــراي ایجــاد آموزشــکده 

ــی   ــاي غیردولت ــاعی -ه غیرانتف

 -براي توسعه دوره هاي علمـی       
  کاربردي 

ــی    ــالی غیردولتـ ــوزش عـ  –آمـ
  1381ر سال غیرانتفاعی د

  

 در بخش 1381 تا 1379 عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 10(ادامه جدول 

  آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل 

و شماره ماده 

  قانونی

ت پیش بینی شده در سیاس

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

 ( 2میزان ثمربخشی

  تحقق بخشیدن هدف 

و مضمون پیش بینی شده 

  در برنامه

توسعه منابع   4
  انسانی 

فصل بیستم 
   153ماده 

ــه  - ــشی از هزین ــت بخ  بازیاف
و رفـــاهی از هـــاي خـــدماتی 

دانشجویان اسـتفاده کننـده در      
اقساط بلندمدت پس از فراغت     

  تحصیل

ــردن تــسهیالت   -  فــراهم ک
ــاد  ــه منظـــور ایجـ بـــانکی بـ
ــدماتی   ــاهی و خ ــسات رف تأسی

  خودگردان

مــه اجرایــی ا تــدوین آیــین ن-
  :براي موارد زیر

 پرداخت وام قـرض الحـسنه       -
بلند مدت از منابع صندوق هاي 

  رفاه دانشجویان

  

ســتفاده از وجــوه حاصــل از  ا-
ساط بـراي بهبـود     قبازپرداخت ا 

ــاهی از   ــات رف ــرایط و امکان ش
  قبیل خوابگاه 

  

  

  

  

  

  

 آیین نامه اجرایـی ایـن مـاده         -
مطابق برنامه با پیشنهاد مشترك   
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و     
ــان و   ــت، درم ــاوري و بهداش فن
آموزش پزشکی تهیه و در سـال       

ـ     1380 ران  به تصویب هیأت وزی
  .رسیده است

 میلیـارد   5/15 اختصاص مبلغ    -
  ریــــــــــال از منــــــــــابع 

 وزارتخانـه    وصندوق هاي رفاه د   
ــاوري و    ــات و فن ــوم، تحقیق عل

 گام هاي اصلی براي فعالیت      -
جهــت مــؤثر صــندوق هــا در 

اهداف تأسـیس انهـا برداشـته       
لــذا اقــدامات  . شــده اســت 

ــداف   ــت اه ــشده در جه انجام
مؤثر و ثمربخش ارزشیابی می     

  .شود
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ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل 

و شماره ماده 

  قانونی

ت پیش بینی شده در سیاس

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

 ( 2میزان ثمربخشی

  تحقق بخشیدن هدف 

و مضمون پیش بینی شده 

  در برنامه

ــت ، درمــان و آمــوزش    بهداش
پزشکی براي تعمیر، نگهـداري و   
تجهیز خوابگاه ها و رستورانهاي     

  1381دانشگاه در سال 

توسعه منابع   5
  انسانی

فصل بیستم 
  154ماده 

 توازن آموزش و پـژوهش در       -
دانشگاهها و توسـعه تحقیقـات      
  مرتبط با نیاز بخشهاي مختلف 

 تهیه اساسنامه نمونـه بـراي       -
شــرکت هـاي دولتــی  تـشکیل  

  خدمات علمی 

   تحقیقاتی و فنی -

  

  

 اساسنامه نمونه یا خاص براي      -
ها در هر یک     هر یک از شرکت   

از دانشگاهها تهیه شده ولـی بـه      
  .تصویب نرسیده است

  

  

 تقاضــا از ســوي دانــشگاهها -
براي تشکیل شرکتهاي دولتی    
ــاتی و  خــدمات علمــی، تحقیق
. فنی بسیار محدود بـوده اسـت     

ـاده      لذا اه  داف مندرج در این م
  .قانونی محقق نشده است

  .طبق عناوین مضامین و محورهاي مشترك برنامه سوم توسعه که لیست آن پیوست می شود.1

  با ارئه توضیحاتی در زمینه چگونگی ثمربخشی .2

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکارهاي اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي - )3-11(جدول 

  ی بخش آموزش عال

ف
دی

ر
  

 عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل 

و شماره ماده 

  قانونی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

 ( 2میزان ثمربخشی

تحقق بخشیدن هدف و 

مضمون پیش بینی شده 

  در برنامه

توسعه منابع   1

  انسانی 

ـو ـالی آمـ  –زش عـ

ــی   ـار اجرایـ راهکــ

  1شماره 

 ایجاد هماهنگی بین برنامه هاي    -

توسعه آموزش عالی بـا  نیازهـاي        

  توسعه کشور 

  

 تهیه برنامـه جـامع و بلنـد مـدت           -

تربیت نیروي انسانی متخـصص در       

سطوح مختلف آموزش عالی دولتـی      

  و غیردولتی

 پروژه تحقیقـاتی،    36 اجرا و اتمام     -

ــ 6 ــق و یــک گ زارش  گــزارش تلفی

راي طرح نیاز سنجی نیروي     بنهایی  

انــسانی متخــصص و سیاســتگذاري 

توسعه منـابع انـسانی کـشور و نیـاز         

ــنجی در رشــته دندانپزشــکی و    س

 رشته دیگـر    9شروع مطالعات براي    

گروه پزشکی از اقدامات انجام شـده       

  .در راستاي این بند است

 تهیه برنامه جـامع و راهبـردي در         -

مطالعــات طــرح بــا کیفیــت قابــل 

ــول انجــام شــده اســت  ــر . قب نظ

سازمان در ارتباط با طـرح مـذکور        

ـال      تهیه و بـه ه     یـأت وزیـران ارس

لیکن مراحـل تـصویب     . شده است 

در هیــأت وزیــران را طــی نکــرده 

  .است

  

  

  

  

 چــارچوب کلــی و اصــلی بــراي -
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ف
دی

ر
  

 عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل 

و شماره ماده 

  قانونی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

 ( 2میزان ثمربخشی

تحقق بخشیدن هدف و 

مضمون پیش بینی شده 

  در برنامه

دوین برنامـه   هر یک از دانشگاهها ت    

آموزشی و مأموریت دهساله در کلیه      

دانشگاهها و دانـشکده هـاي علـوم        

پزشکی و دانشگاههاي غیرپزشـکی     

از اقدامات انجـام شـده در راسـتاي         

  .این بند از راهکارهاي اجرایی است

تهیه برنامه دهساله در هر یـک از        

. دانــشگاهها تنظــیم نــشده اســت

کمیتـه کارشناسـی بـراي بررســی    

برنامه هاي تدوین شـده تـشکیل       

نشده، اما مطالعه و تهیه برنامـه در        

ــشگاهه ــت دانـ ــروع فعالیـ ا و شـ

دانشگاهها در قالب برنامـه تـدوین      

شده را می توان گامی مثبت تلقی        

  . کرد

  .شدبا  طبق عناوین مضامین و محورهاي مشترك برنامه سوم توسعه که لیست آن پیوست می -1

    با ارئه توضیحاتی در زمینه چگونگی ثمربخشی -2

 در 1381 تا 1379ه سوم توسعه طی سالهاي  عملکرد راهکار اجرایی برنام-)3- 11 (ادامه جدول

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

عنوان 

محور (هدف

  )و مضمون

عنوان فصل 

و شماره 

راهکار 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

راهکار اجرایی اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

  بخشیدن هدف 

ون پیش بینی شده و مضم

  در برنامه

توسعه منابع   2

  انسانی 

 –آموزش عالی   
راهکــار اجرایــی 

  2شماره 

 رعایت و اجراي سیاسـت هـاي        -

کالن توسعه آموزش عـالی کـشور    

  براساس اهداف کمی 

  

 در دوره هاي کارشناسی، تأکید بر       -

ارتقاي کیفیـت، پـرورش خالقیـت،       

  مهارت و کارآفرینی دانشجویان

رنامـه هـاي آموزشـی،       برگزاري ب  -

فرهنگی جهت فرهنگ خوداشتغالی     

ــراي   ــشجویان، اج ــارآفرینی دان و ک

برنامه توسعه آمادگی در دانشجویان     

جهت انتخاب شغل مناسـب، حفـظ       

شغل، انگیزش شغلی و کارآفرینی از      

اقدامات انجام شده مـرتبط بـا ایـن         

  .رایی استجراهکار ا

ي کـاردانی   ا توسعه کمی دوره هـ     -

د اســالمی در مقطــع  دانــشگاه آزا

 درصـد تـا پایـان    35کاردانی در حد   

  برنامه سوم

 افزایش سهم دانشجویان کاردانی     -

 درصـد   25دانشگاه آزاد اسالمی بـه      

ــل دانــشجویان در ســال     1381ک

نـشان از حرکــت ایــن دانــشگاه بــه  

اقـدامات انجــام شــده در بنــدهاي  

 راهکــار مختلــف مربــوط بــه ایــن

  .اجرایی مثبت ارزیابی می شود
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ف
دی

ر
  

عنوان 

محور (هدف

  )و مضمون

عنوان فصل 

و شماره 

راهکار 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

راهکار اجرایی اتخاذ شده و 

اقدامات انجام شده مرتبط 

  با آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

  بخشیدن هدف 

ون پیش بینی شده و مضم

  در برنامه

ســمت توســعه دوره هــاي کــاردانی 

  .دارد

 اجــازه تأســیس آموزشــکده هــاي -

ــی  ــاعی -غیردولتـ ــراي  غیرانتفـ بـ

برگزاري دوره هاي کاردانی 

 مرکز آمـوزش عـالی      29  فعالیت    -

ــی  ــال óغیردولت ــاعی در س  غیرانتف

 9 و شکل گیري هیأت امناي       1381

 óمؤسسه آموزش عـالی غیردولتـی       

غیرانتفاعی از اقدامات انجام شده در      

  راستاي این راهکار اجرایی است

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

یی اتخاذ شده و راهکار اجرا

اقدامات انجام شده مرتبط با 

  آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

بخشیدن هدف و مضمون 

  پیش بینی شده در برنامه

 استفاده از ظرفیت مـازاد واحـدهاي        -        

آموزش عالی وابسته بـه دسـتگاههاي    

  اجرایی با اخذ هزینه تحصیلی

 نفر  1625 شاغل به تحصیل  بودن       -

جرایی داراي  دانشجو در دستگاههاي ا   

مرکز آموزش عالی اقدام انجـام شـده        

  .در راستاي این راهکار است

 طراحی دوره هـاي جدیـد کـاردانی         -

ــد    ــومی و چن ــاي عم ــاس نیازه براس

  منظوره و متناسب با بازار کار

 تصویب برنامه آموزشی دو رشته -

پزشکی جدید و اعطاي مجوز 

 دانشگاه از اقدامات 5برگزاري به 

  .انجام شده است 

  توسعه و ارتقاي کیفیت آموزش -

هاي از راه دور از طریق تمرکز 

اعتبارات براي تجهیزات دیداري و 

شنیداري، تألیف کتاب هاي خودآموز ، 

  تهیه نوارهاي آموزشی 
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ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

یی اتخاذ شده و راهکار اجرا

اقدامات انجام شده مرتبط با 

  آن

تحقق ( میزان ثمربخشی 

بخشیدن هدف و مضمون 

  پیش بینی شده در برنامه

 تأمین اعتبار الزم براي خرید -

تجهیزات دیداري و شنیداري ، تولید 

فیلم هاي آموزشی، تألیف کتابهاي 

قتنامه بودجه هزینه خودآموز در مواف

اي این دانشگاه گامی در جهت تحقق 

  .این راهکار اجرایی است

 توسعه کمی و کیفی دوره هاي -

دکتري تخصصی، فوق تخصصی 

پزشکی و کارشناسی ارشد در 

گروههاي غیرپزشکی به منظور تأمین 

کادر هیأت علمی و پژوهشی مورد 

  نیاز کشور

 رشته جدید در مقطع 7 ایجاد -

 تکمیلی از اقدامات انجام تحصیالت

  .شده در راستاي این راهکار اجرایی است

 طرح جامع به منظور هدایت صحیح -

استعدادها به سوي ضرورت هاي 

  کشور 

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

سیاست پیش بینی شده در 

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و اقدامات انجام 

  شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

اد  اجراي طرح هاي تحقیقاتی در زمینه ایج-        1

انطباق بین نیازهاي جامعه با رشته هاي 

تحصیلی دانشگاهها و استعداد افراد متقاضی 

ورود به دانشگاه،  تدوین آیین نامه پرورش و 

حفظ استعدادهاي درخشان در شوراي عالی 

انقالب فرهنگی، اعطاي تسهیالت ویژه به 

دانشجویان نخبه، تشکیل شوراي پرورش 

انه ها، مکاتبه استعدادهاي درخشان در وزارتخ

با دانشگاه ها و اخذ برنامه هاي آنها براي 

پرورش استعدادهاي درخشان، اجازه تحصیلی  

همزمان در دو رشته تحصیلی به دانشجویان 

تشکیل کمیته یا دفتر استعدادهاي  نخبه ،

درخشان در تعدادي از دانشگاهها، بررسی و 

علمی بر مبناي مزیت نسبی انتخاب رشته هاي 

راتژیک کشور، تدوین برنامه هاي آموزشی و یا است
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ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

سیاست پیش بینی شده در 

قانون برنامه سوم براساس 

  مفاد ماده قانونی ذیربط

سیاست اتخاذ شده و اقدامات انجام 

  شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

پژوهشی مناسب براي استعدادهاي  درخشان، 

فراهم نمودن امکان دسترسی به اطالعات روز 

جهانی براي دانشجویان، اقدامات انجام شده در 

  .راستاي این بند راهکار اجرایی است

توسعه منابع   3

  انسانی
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  3شماره 

 انتخاب تعدادي از دانشگاهها و رشته هاي -   قطب هاي علمی در کشور تحقق

  تحصیلی به عنوان قطب علمی

 تعداد دانشگاهها در رشته هاي 1381در سال 

قطب بر حسب گروههاي تخصصی به شرح 

  :زیر است

نام گروه تخصصیتعداد دانشگاه   تعداد رشته 

óمحل قطب   

  618 پزشکی

   1017علوم پایه 

  12 8انسانی و اجتماعی   هنر، علوم 

  26  8فنی و مهندسی 

  21  6کشاورزي و دامپزشکی 

 کاهش برنامه هاي خدمات درمانی و -

  بهداشتی از دانشگاههاي علوم پزشکی منتخب 

  . اقدامی انجام نشده است-

در صورت محدود کردن 

 محل هاي قطب óرشته 

علمی و تمرکز اعتبارات 

مربوط به ردیف هاي 

ی بر قطب هاي علم

تعداد محدودتر، اثربخشی 

  .بهتري خواهد داشت

اقدامات انجام شده در 

سایر بندهاي این راهکار 

اجرایی به استثناي 

دو بند آخر نسبتاَ مناسب 

  .ارزیابی می گردد

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  نوان هدفع

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

ترك  برگزاري دوره دکتري تخصصی مش-        

توسط قطب هاي علمی با مراکز علمی معتبر 

  جهانی

 تدوین آیین نامه اجرایی دوره هاي مشترك،  -

برگزاري دکتري مشترك سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتماعی بین دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی و کشور فنالند، 

تسهیل شرکت دانشجویان دوره هاي دکتري 

خارجی، لی داخل در کنفرانس هاي بین المل
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ف
دی

ر
  

  نوان هدفع

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

 رشته 5ایجاد دوره هاي دکتري مشترك در 

غیرپزشکی را 

می توان از اقدامات انجام شده در راستاي این 

  .راهکار اجرایی ذکر کرد

 درصد ظرفیت 20  تخصیص حداکثر -

پذیرش دوره هاي تحصیالت تکمیلی 

دانشگاههاي منتخب به دانشجویان خارجی با 

  اخذ هزینه 

یزان شهریه   تصویب آیین نامه م-

دانشجویان خارجی یکی از اقدامات انحام شده 

  . در این راستا می باشد

  تهیه برنامه روز آمد کردن دانشگاهها از -

  نظر دسترسی به اطالعات علمی جهان 

 فراهم نمودن امکان دستیابی به مراکز -

اطالعاتی و همچنین 

بانک هاي اطالعاتی وپژوهشی جهان از 

کز دانشگاهی ،  مر220طریق اتصال 

تحقیقاتی و آموزشی به شبکه اطالعات علمی 

کشور از طریق اینترنت داخلی، بر قراري 

امکان دسترسی به منابع اطالعاتی مراکز 

تحقیقاتی کشور، اقدامات انجام شده در 

  .راستاي این راهکار اجرایی است

 تدوین آیین نامه اجرایی و برنامه تربیت، -

 اعضاي هیأت جذب وبهبود ترکیب مراتب

علمی دانشگاهها، افزایش حقوق و مزایا بر 

اساس طرح شایستگی و ارزیابی عملکرد 

  علمی
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 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

اهکار اجرایی پیش بینی ر

  شده در برنامه سوم توسعه

 اتخاذ شده و اقدامات راهکار اجرایی

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

 فراهم شدن امکان ادامه تحصیل براي کلیه -        

مربیان واجد شرایط،اولویت قائل شدن  به 

  اجراي PHDهیأت علمی با مدرك استخدام 

برنامه ارتقاي دانش و مهارت هاي اعضاي 

هیأت علمی ، اجراي طرح توسعه آموزش 

پزشکی از راه دور براي اعضاي هبأت علمی ، 

تشکیل ستاد رفاه اعضاي هیأت علمی که 

عملکرد آن در وزارت بهداشت ، درمان و 

 به شرح زیر 1381آموزش پزشکی درسال 

  .بوده است

    مورد61اعطاي وام مسکن  

   مورد501واگذاري خودرو 

   مورد7اعطاي وام ازدواج 

 1200تسهیل واگذاري سیم کارت تلفن همراه 

  مورد 

  

توسعه منابع   4

  انسانی
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  4شماره 

تقویت نظام ارزیابی و اعتبار سنجی 

علمی دانشگاهها و مؤسسات 

   آموزش عالی ودانش آموختگان

  تدوین نشانگرها و استانداردهاي جامع -

ارزیابی علمی ، حمایت واستفاده از انجمن 

هاي علمی ، تخصصی ، حرفه اي و 

فرهنگستان ها در ارزیابی مستقل علمی مؤسسات 

  هشی آموزش عالی وپژو

  اجراي طرح پژوهشی مربوط به تدوین -

نشانگرهاي جامع ارزیابی، استخراج بالغ بر 

براي گروهاي آموزشی غیر  نشانگر 600

پزشکی ، مطالعه بر روي سیستم هاي اعتبار 

بخشی ، افزایش تعداد 

انجمن هاي  علمی تخصصی در گروه پزشکی 

 انجمن از فعالیت هاي انجام شده 82به 

  .مربوط به این بند می باشد

کار آمد کردن نظام ارزیابی و اعتبار سنجی   -

یقات و علمی در وزارتخانه هاي علوم ، تحق

فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از 

طریق اصالح در وظایف ، اختیارات و تشکیالت 

  ستادي  با تصویب شوراي عالی اداري

  

!!
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 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

وان فصل و عن

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

  اصالح وظایف و اختیارات و تشکیالت -        

قیقات و فناوري به دلیل وزارتخانه علوم ، تح

مشکالت پیش آمده براي الیحه مذکور 

در گروه پزشکی طرح رتبه . متوقف شده است

بندي دانشکده هاي پزشکی و پرستاري 

  . درحاي انجام است

 ارزیابی ومقایسه علمی دانش آموختگان -

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از طریق 

 برگزاري آزمونهاي جامع و تخصصی سراسري

  در رشته ها و مقاطع تحصیلی 

 در گروه غیرپزشکی اقدام خاصی انجام -

لیکن در گروه پزشکی آزمونهاي . نشده است

  .جامع هر ساله برگزار می شود

 مقایسه تخصصی و کارآیی حرفه اي دانش -

آموختگان متقاضی مشاغل براي کارفرمایان از 

  طریق برگزاري آزمونهاي حرفه اي

ی اقدام خاصی انجام  در گروه غیر پزشک-

  .نشده است

 به دلیل پس گرفتن الیحه 

تشکیل وزارت علوم،  

تحقیقات و فناوري ، عدم 

استفاده کافی از انجمن هاي 

علمی، تخصصی و همچنین 

عدم انجام اقدامات مؤثر 

درزمینه ارزیابی و مقایسه 

علمی دانش آموختگان در 

گروههاي غیرپزشکی و 

همچنین عدم برگزاري 

هاي حرفه اي براي آزمون 

سنجش میزان کارآیی حرفه 

اي دانش آموختگان ، راهکار 

اجرایی پیش بینی شده در 

  .برنامه تحقق نیافته است

توسعه منابع   5

  انسانی 
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  5شماره 

 تحول در نظام برنامه ریزي آموزش 

  و شیوه هاي آموزشی 

به  اعطاي اختیارات برنامه ریزي درسی -

  دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه 

 اخذ گزارش درباره نحوه استفاده از این -

 ó رشته 144 دانشگاه، بازنگري 20اختیار از 

 رشته تحصیلی 98گرایش غیرپزشکی و 

 سال اول برنامه از اقدامات انجام 3پزشکی در 

  .شده می باشد

 تدوین استانداردها و شاخص هاي کیفی -

ن به شوراي عالی برنامه آموزش عالی و ارائه آ

ریزي و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي 

  .مذکور اقدام خاصی انجام نشده است

 تأکید بر پرورش خالقیت، نوآوري ، مهارت -

کارآفرینی و فرهنگ خوداشتغالی و برگزاري 

  کارگاههاي روش تدریس

  

تحقیق اهداف پیش بینی 

شده در این بند نیازمند 

  . اقدامات بیشتر است

!!
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 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  بط با آنانجام شده مرت

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

  آموزش کار آفرینی به دانشجویان ، -        

فرهنگی جهت . برگزاري برنامه هاي آموزشی 

پرورش خود اشتغالی و کار آفرینی در 

دانشجویان ، اجراي برنامه توسعه آمادگی در 

 ، دانشجویان جهت انتخاب شغل مناسب

آفرینی از فعالیت هاي  انگیزش شغلی و کار 

  . قابل ذکر براي این بند است

  

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکارهاي اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -) 3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

بینی راهکار اجرایی پیش 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

توسعه منابع   6

  انسانی 
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  6شماره 

هدفمند شدن پژوهش هاي 

ط دانشگاهی و توسعه تحقیقات مرتب

  با نیاز بخش هاي مختلف

 افزایش اعتبار برنامه تحقیقات دانشگاهی از -

محل اعتبار متمرکز به میزانی که دانشگاه 

  .درآمد اختصاصی تحقیقات وصول کند

 پیش بینی ردیف بودجه متمرکز پژوهشی -

   براي تحقق این بند از راهکار اجرایی503486

 تسهیل در وصول و هزینه درآمد اختصاصی -

  قیقات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتیتح

 تغییر جهت گیري نظام آموزش به سوي -

پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به 

تولید دانش، ابداع، نوآوري و توازن آموزش و 

پژوهش در دانشگاهها و حمایت ویژه از پایان 

  نامه هاي تخصصی

 اختصاص بخشی از اعتبارات ردیف متمرکز -

ایت از پایان نامه هاي پژوهشی به حم

  کارشناسی ارشد و دکتري

 بازنگري و اصالح آیین نامه هاي ارتقاء و -

ارزیابی ساالنه شایستگی اعضاي هیأت علمی 

  در جهت تقویت نقش پژوهش

 بازنگري و تصویب آیین نامه ارتقاء و آیین -

  نامه اجرایی مربوطه

اقدامات انجام شده، اثرات 

اي مؤثري در بهبود شرایط بر

  . انجام پژوهش داشته است
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 در 1381 تا 1379اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي   عملکرد راهکار-)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  در برنامه سوم توسعه شده

شده و اقدامات راهکار اجرایی اتخاذ 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

توسعه منابع   7

  انسانی 
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  7شماره 

تهیه الیحه نظام آموزش عالی و 

نحوه اداره دانشگاههاي دولتی و 

  غیردولتی 

ایی بخش  تمرکززدایی در فعالیت هاي اجر-

آموزش عالی، افزایش اختیارات و مسئولیت 

هاي هیأت امناء، کاهش اختیارات حوزه هاي 

ستادي در امور دانشگاهها، کاهش اختیارات 

حوزه ستادي در خصوص کارهاي اجرایی و 

  امور دانشجویی

 تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص به -

دانشگاه ها، تفویض اختیار صدور مجوز برخی 

 دانشگاه 13هاي آموزش مداوم به برنامه 

  .پزشکی از اقدامات انجام شده می باشد

 بازنگري در نظام اداره واحدهاي دانشگاه -

  آزاد اسالمی و مدیریت بهینه واحدهاي بزرگ

   اقدام خاصی انجام نشده است-

تحقق اهداف پیش بینی شده 

در این راهکار نیازمند اقدامات 

  .بیشتر در راستاي آن است

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(مه جدول ادا

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  ا آنانجام شده مرتبط ب

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

توسعه منابع   8

  انسانی
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  8شماره 

 بازیافت بخشی از هزینه هاي خدماتی و -  بهبود امکانات رفاهی در دانشگاهها

رفاهی از دانشجویان استفاده کننده در اقساط 

  بلند مدت

ین نامه اجرایی، اطالع رسانی به  تدوین آی-

دانشجویان از طریق دفاتر آزمون عمده ترین 

  .اقدامات انجام شده مربوط به این بند است

 فراهم کردن تسهیالت بانکی به منظور -

ایجاد تأسیسات رفاهی و خدماتی خودگردان و 

مشارکت دانشجویان در هزینه هاي رفاهی 

ی اجراي طرح پژوهشی در زمینه سامانده

خدمات رفاهی دانشجویان با تکلیه بر 

خودگردانی خدمات مهمترین فعالیت انجام 

  .شده است

 اجازه خودگردان کردن بخش هایی از -

اقدامات انجام شده در راستاي 

این راهکار اجرایی مقدماتی 

لذا تحقق اهداف . می باشد

مورد نظر در این راهکار 

اجرایی نیازمند اقدامات متعدد 

  .دیگر است



  بررسی وضعیت موجود بخش آموزش عالی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

329

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  ا آنانجام شده مرتبط ب

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

خدمات مانند چاپ و انتشارات دانشگاهها و 

  مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 

 تدوین آیین نامه ایجاد خوابگاههاي -

هکار خودگردان فعالیت عمده مربوط به این را

  .است

 ایجاد تحول در شیوه توزیع اعتبارات -

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متناسب 

  با شاخص هاي کمی و کیفی

 اجراي طرح هزینه سرانه واقعی تربیت -

دانشجو در گروه پزشکی تنها اقدام انجام شده 

  .می باشد

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

 بینی راهکار اجرایی پیش

  شده

  در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

توسعه منابع   9

  انسانی 
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  9شماره 

تدوین برنامه جامع و بلندمدت 

  اسالمی شدن دانشگاهها

 استخراج راهبردها از طریق مد نظر -

قراردادن دیدگاههاي حضرت امام خمینی 

علیه و مقام معظم رهبري و انجام ... رحمه ا

مطالعات الزم تشکیل ستاد اسالمی شدن 

مراکز آموزشی با ریاست وزیر و تشکیل کمیته 

علمی، اعتقادي، فرهنگی و مدیریتی و انجام 

اهبردها و فعالیتهاي متعدد براي استخراج ر

  دیدگاهها

 قانونمند کردن فعالیتهاي فرهنگی و سیاسی -

  دانشگاهیان

 تدوین دستورالعمل جدید براي تدوین آیین -

نامه تشکل هاي اسالمی دانشگاهیان فعالیت 

  .مهم انجام شده می باشد

 حمایت مدیریتی، مادي و معنوي از کانون -

هنري و . هاي خود جوش مذهبی، فرهنگی

  ویانعلمی دانشج

 افزایش مشارکت اعضاي هیأت علمی -

دانشگاهها در فعالیتهاي فرهنگی، هنري و 

 33 درصد، برگزاري 5 درصد به 2اجتماعی از 

براي تحقق اهداف پیش 

بینی شده در این راهکار 

اجرایی طی سه سال اول 

برنامه اقدامات متعددي انجام 

  شده ، لیکن 

. جمع بندي نگردیده است

بخش عمده اي از اقدامات 

انجام شده در راستاي این 

راهکار اجرایی در گزارش 

نظارت بر برنامه سال اول و 

سال دوم برنامه ذکر شده 

  .است
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ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

 بینی راهکار اجرایی پیش

  شده

  در برنامه سوم توسعه

راهکار اجرایی اتخاذ شده و اقدامات 

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

جشنواره فرهنگی و هنري، برگزاري همایش 

بزرگ کانون هاي فرهنگی و هنري حمایت از 

 عنوان نشریه دانشجویی 1000انتشار بیش از 

 ، فرهنگی ، در زمینه هاي علمی، اجتماعی

سیاسی خبري و هنري، تجهیز کانون 

فرهنگی، هنري و اجتماعی از اقدامات انجام 

  .شده می باشد

 حمایت از پژوهش مشترك بین صاحب -

  نظران حوزه و دانشگاه

 تدوین گزارش عمومی از روند اسالمی -

شدن دانشگاهها یکی از فعالیت هاي مرتبط 

  .با این بند است

ون درسی به ویژه دروس  اصالح و تدوین مت-

  علوم انسانی 

 در 1381 تا 1379 عملکرد راهکار اجرایی برنامه سوم توسعه طی سالهاي -)3- 11(ادامه جدول 

  بخش آموزش عالی 

ف
دی

ر
  

  عنوان هدف

محور و (

  )مضمون

عنوان فصل و 

راهکار شماره 

  اجرایی

راهکار اجرایی پیش بینی 

  شده در برنامه سوم توسعه

 شده و اقدامات راهکار اجرایی اتخاذ

  انجام شده مرتبط با آن

( میزان ثمربخشی 

 تحقق بخشیدن هدف

و مضمون پیش بینی 

  شده در برنامه

توسعه منابع   10

  انسانی 
 óآموزش عالی 

راهکار اجرایی 

  10شماره 

وزش عالی ,ارائه برنامه ساالنه ا

کشور، شامل ایجاد واحدهاي 

آموزش عالی و پژوهشی، رشته هاي 

یت پذیرش دانشجو با جدید و ظرف

توجه به منابع مالی، امکانات اعضاي 

هیأت علمی و نیازهاي منطقه اي و 

  ملی

    تهیه برنامه ساالنه-

  برنامه ساالنه در هیچیک از سالهاي برنامه -

  .تهیه و ارائه نشده است) سه سال اول( 

هدف پیش بینی شده در این 

راهکار اجرایی به دلیل عدم 

ر محقق تهیه برنامه مذکو

  .نشده است
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بررسی میزان تحقق اهداف کمـی بخـش آمـوزش عـالی طـی برنامـه سـوم توسـعه                    ) د

  ) :3 ـ 12جدول (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور  

  : وضعیت موجود تعداد دانشجویان

اه دانـشگ ( نفر دانشجو و در بخش غیردولتی   552095 سال شروع برنامه سوم در بخش دولتی جمعاَ          1379در سال   

 نفر دانشجو مشغول به تحصیل بوده اند به عبارت دیگـر  864645جمعاَ  )  غیرانتفاعی -آزاد اسالمی و مؤسسات غیردولتی      

 درصـد در بخـش غیردولتـی        61 درصد در بخش دولتی و       39)  نفر 1416740(از کل تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل        

  .مشغول به تحصیل بوده اند

از کل تعداد دانـشجویان ایـن       )  نفر 477226(  درصد   86، تحقیقات و فناوري معادل      در بخش دولتی ، وزارت علوم     

به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی         )  نفر 74869( درصد باقی مانده     14بخش را به خود اختصاص داده است و         

  .اختصاص داشته است

ات و فناوري باالترین سهم یعنی حدود       همچنین الزم به ذکر است که دانشجویان دوره روزانه وزارت علوم، تحقیق           

  .از کل دانشجویان وابسته به این وزارتخانه را به خود اختصاص داده است)  نفر 238224(  درصد 9/49

مقایسه ارقام عملکرد مربوط به این سال با هدف برنامه نشان می دهد که در مجموع در بخـش دولتـی، عملکـرد       

در . بیشتر از هدف برنامه بوده است     )  نفر 14154(  درصد   6، تحقیقات و فناوري حدود    تعداد دانشجویان روزانه وزارت علوم    

 درصد  32حالی که عملکرد تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                

  .کمتر از هدف برنامه تحقق یافته است)  نفر35591(

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري بـا هـدف  برنامـه در ایـن سـال                از مقایسه عملکرد دانشجویان شبانه      

مشاهده می شود که علیرغم  حمایت از برگزاري دوره هاي شبانه توسط دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی ضـمن                     

  . داز هدف برنامه پایین تر می باش)  نفر11370( درصد 16راهکارهاي اجرایی برنامه سوم، این عملکرد حدود  

 درصـد دانـشجویان ایـن    97 نفـر بـیش از   843473در بخش غیردولتی، دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد دانشجویان   

 درصد مربـوط بـه مؤسـسات    3 نفر یعنی کمتر از     21172مابقی معادل   . بخش را در این سال به خود اختصاص داده است         

  .غیرانتفاعی می باشد

وط به این بخش در سال مذکور نشان می دهد که هـر چنـد در مجمـوع،    مقایسه ارقام عملکرد و هدف برنامه مرب     

از هدف برنامه جلوتر بوده است ولی میـزان عملکـرد تعـداد             )  نفر 145945(  درصد   20عملکرد بخش غیردولتی به میزان      

  .کمتر از هدف برنامه تحقق یافته است)  نفر12028( درصد 36دانشجویان مؤسسات غیرانتفاعی حدود 

)  نفـر 82892(  درصـد  6، تعداد کل دانشجویان به میـزان      1379 تحوالت فوق باعث شده است که در سال          برآیند

  .فراتر از هدف برنامه تحقق یابد

 نفر در بخش 567054 نفر بوده است که از این تعداد حدود        1397396تعداد کل دانشجویان کشور     , 1380در سال   

سهم دانشجویان بخش دولتی در این سال معـادل  . ل به تحصیل بوده اند     نفر در بخش غیردولتی مشغو     830432دولتی و   

  . درصد بوده است59 درصد و سهم داشجویان بخش غیردولتی از کل دانشجویان معادل 41
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از کل دانشجویان این بخـش را       )  نفر 497315( درصد   88در بخش دولتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حدود          

به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی اختـصاص           )  نفر 69739( درصد باقیمانده    12 و   به خود اختصاص داده است    

  . یافته است

مقایسه ارقام عملکرد مربوط به این سال با هدف برنامه نمایانگر اینست کـه عملکـرد تعـداد دانـشجویان روزانـه                      

در حالی که این عملکرد بـراي       . افته است بیشتر از هدف تحقق  ی     )  نفر 11030( درصد   5وزارت علوم، تحقیقات و فناوري      

کمتر از هدف پیش )  نفر39521(  درصد 36دانشجویان دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

این روند براي دانشجویان دوره شبانه و نیمه حضوري وابسته به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري                 . بینی شده، بوده است   

  .کاهش عملکرد نسبت به هدف برنامه محقق شده است)  نفر50491( درصد 21و )  نفر16642(  درصد 22ا به ترتیب ب

 درصـد از    97 نفر ،    806639 با جمعیت دانشجویی معادل      1380در بخش غیردولتی، دانشگاه آزاد اسالمی در سال         

ـ    3کل دانشجویان این بخش را به خود اختصاص داده است و              نفـر دانـشجو در ایـن سـال       23703ی   درصد باقیمانده یعن

  . غیرانتفاعی می باشد-مربوط به مؤسسات غیردولتی

مقایسه ارقام عملکرد و هدف برنامه مربوط به این بخش در سال مذکور نـشان مـی دهـد کـه در مجمـوع تعـداد         

عملکـرد تعـداد   ایـن درحـالی اسـت کـه     .  درصد فراتر از هدف برنامه بوده اسـت       8دانشجویان بخش غیردولتی به میزان      

از هدف برنامه بیشتر بوده ولی میزان عملکـرد تعـداد           )  نفر 74139(  درصد   10دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به میزان       

  .از هدف برنامه کمتر بوده است)  نفر13737( درصد 37 غیرانتفاعی به میزان –دانشجویان مؤسسات غیردولتی 

، تعداد کل دانشجویان کشور در این سال،     1381عداد دانشجویان درسال    بنابر اطالعات اخذ شده در مورد عملکرد ت       

و سـهم  )  نفـر 603231( درصـد   43 نفر است که از این تعداد سهم دانـشجویان بخـش دولتـی معـادل                 1417213معادل  

  .می باشد)  نفر 813982( درصد 57دانشجویان بخش غیردولتی برابر 

از کل دانشجویان این بخـش را       )  نفر 534579( درصد   89اوري حدود   در بخش دولتی، وزارت علوم، تحقیقات و فن       

 11تعداد دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل دانشجویان این بخش،      . به خود اختصاص داده است    

  .است)  نفر68652(درصد 

ه عملکرد تعـداد دانـشجویان    بیانگر آن است ک1381 مقایسه ارقام عملکرد و اهداف برنامه در این بخش در سال         

در حـالی کـه عملکـرد    . بیشتر از هدف می باشد)  نفر15695( درصد  6تحقیقات و فناوري . دوره هاي روزانه وزارت علوم 

کمتر از هـدف برنامـه محقـق شـده          )  نفر 39538( درصد   37 آموزش پزشکی،     تعداد دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و     

 درصد  24و  )  نفر 21335( درصد   25ویان دوره هاي شبانه و نیمه حضوري به ترتیب حدود           این عملکرد براي دانشج   . است

کمتر از اهداف پیش بینی شده در برنامه بوده است که در نتیجه عملکرد دانشجویان بخش دولتی را نـسبت       )  نفر 67013(

  .پایین آورده است)  نفر112191( دصد 61به هدف پیش بینی شده براي آن، به میزان 

 درصد تعداد دانشجویان این     96 نفر،   781904در بخش غیردولتی، دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد دانشجویی معادل           

 –مربوط به مؤسسات غیردولتـی  )  نفر32078( درصد4مابقی معادل .  به خود اختصاص داده است     1381بخش را در سال     

  . غیرانتفاعی می باشد

 بخش بـا هـدف برنامـه در سـال مـذکور نـشان مـی دهـد کـه عملکـرد                 مقایسه کمی دانشجویان مربوط به این     

این عملکرد بـراي دانـشگاه      . از هدف برنامه کمتر بوده است     )  نفر 24698( درصد   3دانشجویان بخش غیردولتی به میزان      
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 از برنامه کمتر)  نفر10102( درصد 24و براي مؤسسات غیرانتفاعی به میزان )  نفر14596( درصد 2آزاد اسالمی به میزان   

  .تحقق یافته است

)  نفـر  136889( درصـد    9، تعداد کل دانشجویان به میـزان      1381برآیند تحوالت فوق باعث شده است که در سال          

این امر ناشی از کاهش عملکرد تعداد دانشجویان در کلیه بخش ها بـه جـز بخـش دولتـی در             . کمتر از هدف برنامه باشد    

  .  علوم، تحقیقات و فناوري می باشددوره هاي روزانه، وابسته به وزارت

 درصد سالیانه دانـشجویان مقطـع دکتـري         9/3 و کاهش متوسط     Ph.Dرشد تعداد دانشجویان دکتراي تخصصی      

حرفه اي در رشته اي گروه پزشکی مقایسه عملکرد دانشجویان مقطع دکتـري تخصـصی وزارتخانـه علـوم، تحقیقـات و                   

 1381بطوري کـه در سـال   . دانشجویان همواره بیشتر از هدف برنامه بوده استفناوري، نشان می دهد که عملکرد تعداد        

هر چند افزایش تعداد دانشجویان بخش دولتی در . بیشتر از هدف برنامه تحقق یافته است)  نفر1052( درصد 17به میزان 

رشـد متوسـطی     درصد و براي گـروه پزشـکی بـا           10مقطع دکتري تخصصی براي گروههاي غیرپزشکی با رشد متوسط          

 درصد طی دوران برنامه سوم هدف گذاري شده است، لیکن عملکرد تعداد دانـشجویان ایـن مقطـع در گـروه                      3/4معادل  

عدم تحقق هدف کمی این مقطع بـراي  . پزشکی طی سالهاي مورد بررسی در این برنامه همواره کمتر از هدف بوده است        

و بـراي سـال   )  نفـر  2169( درصـد    30 معـادل    1380، در سال    )ر نف 1642( درصد   24 معادل   1379گروه پزشکی در سال     

  .بوده است)  نفر2601( درصد 35 معادل 1381

  :رشد توسعه دوره هاي کاردانی در بخش غیردولتی

با بررسی آمار و ارقام مربوط به رشد و توسعه دوره هاي کاردانی در بخش غیردولتی متوجه می شویم که این رشد         

 20 درصـد و بـراي مؤسـسات غیرانتفـاعی معـادل             35ي برنامه براي دانشگاه آزاد اسالمی معادل      بطور متوسط طی سالها   

  .درصد، هدف گذاري شده است

مقایسه ارقام عملکرد مربوط به این مقطع با اهداف پیش بینی شده نـشان مـی دهـد کـه علیـرغم تحقـق تعـداد             

 35ق ساختار پیش بینی شده در سال نهایی برنامه یعنـی            دانشجویان این مقطع در حد بیشتر از اهداف برنامه، میزان تحق          

میـزان  .   غیرانتفاعی،  کمتر محتمل خواهد بـود - درصد براي مؤسسات غیردولتی 20درصد براي دانشگاه آزاد اسالمی و   

  ن  بـه میـزا  1380 و 1379 غیرانتفاعی در مقاطع زمانی  –عدم تحقیق تعداد دانشجویان این مقطع در مؤسسات غیردولتی          

  . درصد بوده است25 معادل 1381 درصد و در سال 54

 تا سال 1376  الزم به ذکر است، تعداد مصوبات شوراي گسترش آموزش عالی براي دانشگاه آزاد اسالمی از سال    

 مورد داراي بیشترین مصوبه ایجاد رشـته در آن  314 مصوبه بوده است که در این میان مقطع کاردانی با      345 برابر   1380

  .انشگاه طی چهار سال اخیر است و نسبت به سالهاي قبل رشد چشمگیري داشته استد

  : شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی

 گویـاي اینـست کـه ایـن     1381 و 1380، 1379بررسی عملکرد شاخص نسبت دانشجو به استاد در مقطع زمـانی    

 نفـر  9ل هـر اسـتاد در گـروه پزشـکی معـادل             نفر دانشجو در مقاب    19نسبت در بخش دولتی در گروه غیرپزشکی معادل         



 … توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

334 

مقایسه این ارقـام بـا اهـداف تعیـین     .  می باشد1381 و 1380 نفر در سال  8 و   1379دانشجو در مقابل هر استاد در سال        

  .شده در مقاطع زمانی مورد بررسی بیانگر بهبود مقدار کمی این شاخص در دو گروه غیرپزشکی و پزشکی است

 نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیأت علمـی در  38این نسبت معادل   ) از بخش غیردولتی  ( می  دردانشگاه آزاد اسال  

 می باشد که در مقایسه با اهداف تعیین شـده          1381هیأت علمی در سال        نفر دانشجو در مقابل هر عضو      32 و   1380سال  

، بهبـود نـشان مـی    )1381فر درسـال   ن34 و 1380 نفر در سال     38،  1379 نفر در سال     42(براي آنها در سالهاي مذکور،      

بررسی تحوالت نیروي انسانی بخش آموزش عالی در سه سال اول برنامه سوم نشان می دهد که در سال تحصیلی                    . دهد

ــالی        1379 ــش دولتــی آمــوزش ع ــی بخ ــضاء هیــأت علم ــه وقــت و     ( تعــداد کــل اع ــت، نیم   شــامل تمــام وق

 سوي دیگر تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت بخش دولتـی در  از.  رسیده است1381 نفر در سال   33274) حق التدریس 

 درصد در طول سـالهاي  6/3 نفر بوده است که این تعداد با بهره مندي از رشد متوسط سالیانه معادل          21652،  1379سال  

  . رسیده است1381 نفر در سال 23239دوره برنامه سوم، به 

  : پوشش خوابگاهی و کمک هزینه مسکن دانشجویان

ررسی این شاخص نشان می دهد که پوشش خوابگاهی دانشجویان مجرد در سالهاي مورد بررسی در این برنامـه        ب

  . بهبود یافته است)  درصد50( درصد بوده که نسبت به میزان هدف در طول برنامه سوم 60معادل 

بخش آموزش عالی طی برنامه سوم ) اهداف کمی(شاخص هاي کلیدي  عملکرد -  )3-12 (جدول

  توسعه 

1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عناوین 

شاخصهاي 

  کلیدي

مهم ترین (

)اهداف کمی

ص
خ

شا
د 

ح
وا

درصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامه

  91  1417213  1554102  98  1397396  1432618  106  1416740  1333846نفردانشجویان

رت علوم، وزا

تحقیقات و 

 -فناوري 

  روزانه

  106  257255  241560  105  243060  232030  106  238224  224070نفر

  75  11249  15000  62  10259  15000  71  10698  15000نفر  کاردانی

  108  203964  188000  107  195684  183000  108  194052  179000نفر  کارشناسی

کارشناسی 

  ارشد
  109  33269  30420  111  29483  26450  115  26549  23000نفر

1

دکتري حرفه 

  اي
  79  1531  1950  78  1523  1950  87  1703  1950نفر
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1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عناوین 

شاخصهاي 

  کلیدي

مهم ترین (

)اهداف کمی

ص
خ

شا
د 

ح
وا

درصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامه

دکتري 

  تخصصی
  117  7242  6190  109  6111  5630  102  5222  5120نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  شبانه

  75  62515  83850  78  59588  76230  84  57930  69300نفر
2  

  75  62515  83850  78  59588  76230  84  57930  69300نفر  کارشناسی

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 نیمه óفناوري 

  حضوري

  76  214809  281822  79  194667  245158  86  181072  211316نفر

  2  589  30000  3  675  20000  8  765  10000نفر  کاردانی

  85  214126  251822  86  193968  225158  90  180307  201316نفر  کارشناسی

3  

کارشناسی 

  ارشد
  ـــــ  94  ـــــ  ـــــ  24  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــنفر

4  

کل دانشجویان 

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

  فناوري

  88  534579  607232  90  497315  553418  95  477226  504686نفر

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

  63  68652  108190  64  69739  109260  68  74869  110460نفر

  42  12452  29900  43  13207  30400  43  13148  30800نفر  کاردانی

  58  20055  34350  56  19345  34400  59  20366  34570نفر  کارشناسی

کارشناسی 

  ارشد
  55  1881  3440  57  1645  2900  67  1639  2450نفر

دکتري حرفه 

  اي
  89  29365  33000  89  30511  34360  96  34458  35740نفر

5  

 دکتري

  تخصصی
  65  4899  7500  70  5031  7200  76  5258  6900نفر
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1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عناوین 

شاخصهاي 

  کلیدي

مهم ترین (

)اهداف کمی

ص
خ

شا
د 

ح
وا

درصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامه

6  
کل دانشجویان 

  بخش دولتی
  84  603231  715422  86  657054  662678  90  552095  615146نفر

 óغیردولتی 

دانشگاه آزاد 

1  

  98  781904  796500  110  806639  732500  123  843473  685500نفر 

  109  208640  192000  141  200207  142000  183  192114  105000  نفر  کاردانی

  90  536556  594000  98  568934  580000  106  603262  570000  نفر  کارشناسی

کارشناسی 

  ارشد

  ـــــ  24974  ـــــ  ـــــ  24974  ـــــ  ـــــ  34451  ـــــ  نفر

دکتري 

  حرفه اي

  95  9993  10500  103  10783  10500  111  11635  10500  نفر

7

دکتري 

  تخصصی

  ـــــ  1741  ـــــ  ـــــ  1741  ـــــ  ـــــ  2011  ـــــ  نفر

 óغیردولتی 

  غیرانتفاعی

  76  32078  42180  63  23703  37440  64  21172  33200  نفر

  75  9623  12900  46  4969  10820  46  4141  9000  نفر  کاردانی

8  

  77  22455  29280  70  18734  26620  70  17031  24200  نفر  کارشناسی

کل   9

دانشجویان 

خش غیر ب

  دولتی

  97  813982  838680  108  830342  769940  120  864645  718700  نفر

کل هیأت 

علمی 

  دولتی

  ـــــ  43625  ـــــ  ـــــ  40168  ـــــ  ـــــ  33274  ـــــ  نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  حضوري

  ـــــ  23231  ـــــ  ـــــ  20587  ـــــ  ـــــ  16823  ـــــ  نفر

10  

علوم، وزارت 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  نیمه حضوري

  ـــــ  6464  ـــــ  ـــــ  6154  ـــــ  ـــــ  4855  ـــــ  نفر
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1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عناوین 

شاخصهاي 

  کلیدي

مهم ترین (

)اهداف کمی

ص
خ

شا
د 

ح
وا

درصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامهدرصدتحققعملکردهدف برنامه

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

  ـــــ  13930  ـــــ  ـــــ  13427  ـــــ  ـــــ  11596  ـــــ  نفر

هیأت علمی 

تمام وقت 

  دولتی

  ـــــ  23239  ـــــ  ـــــ  22541  ـــــ  ـــــ  21652  ـــــ  نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  حضوري

  ـــــ  13867  ـــــ  ـــــ  13291  ـــــ  ـــــ  12444  ـــــ  نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  نیمه حضوري

  ـــــ  855  ـــــ  ـــــ  963  ـــــ  ـــــ  510  ـــــ  نفر

11  

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

  ـــــ  8517  ـــــ  ـــــ  8287  ـــــ  ـــــ  8698  ـــــ  نفر

کارکنان 

  دولتی 

  ـــــ  60759  ـــــ  ـــــ  54811  ـــــ  ـــــ  45931  ـــــ  نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  حضوري

  ـــــ  28468  ـــــ  ـــــ  17166  ـــــ  ـــــ  13985  ـــــ  نفر

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 óفناوري 

  حضورينیمه 

  ـــــ  3007  ـــــ  ـــــ  3089  ـــــ  ـــــ  2882  ـــــ  نفر

12  

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

  ـــــ  29284  ـــــ  ـــــ  34556  ـــــ  ـــــ  29064  ـــــ  نفر

!!
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  بخش آموزش عالی) اهداف کمی (شاخص هاي کلیدي  عملکرد -)3- 12 (دولادامه ج

1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عناوین شاخصهاي 

  کلیدي

 ترین اهداف مهم(

ص)کمی
خ

شا
د 

ح
وا

هدف 

برنامه
درصدتحققعملکرد

هدف 

برنامه
درصدتحققعملکرد

هدف 

برنامه
درصدتحققعملکرد

کل هیأت علمی 

دانشگاه آزاد (غیردولتی 

  )اسالمی

13  ـــــ  24916  ـــــ  ـــــ  24266  ـــــ  ـــــ  22227  ـــــنفر 

  ـــــ  9626  ـــــ  ـــــ  8960  ـــــ  ـــــ  8390  ـــــ  نفر  ی تمام وقتهیأت علم

                      نسبت دانشجو به استاد

  ـــــ  19  22  ـــــ  19  23  ـــــ  19  25  درصد  2  غیرپزشکی -دولتی 

  ـــــ  8  11  ـــــ  8  11  ـــــ  9  12  درصد  2 پزشکی óدولتی 

14  

  ـــــ  32  34  ـــــ  33  38  ـــــ  38  42  درصد  3غیردولتی 

                      پوشش خوابگاهی 

  ـــــ  60  50  ـــــ  60  50  ـــــ  60  50  درصد  مجردین

15  

  ـــــ  5  15  ـــــ  5  10  ـــــ  5  7  درصد  4متأهلین 

بدون کارشناسی ارشد که در برنامه سوم براي آن هدف گذاري نشده است .  

        و در 1383 نفـر در سـال   20 بـه    1378 نفر در سال     26در گروههاي غیرپزشکی از      ( محاسبه شده برحسب هدف گذاري انجام شده طی دوره 

).1383 نفر در سال 10 به 1378 نفر در سال 12گروه پزشکی از 

 محاسبه شده است) تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس(براساس کل اعضاي هیأت علمی.

 1383 درصد در سال 30 به 1378درصد در سال  5از (محاسبه شده برحسب هدف گذاري انجام شده طی دوره.(

!Ÿ! !!!!•!!! ! ! !! ! !!!! !!!! !!!!! !! !! !!! !!!!!Î ÐÕÏ!!!!

هزینه اي، تملک دارایی هاي سرمایه اي، درآمـد اختـصاصی و تـسهیالت              (هـ اعتبارات   

بخش آموزش عالی طی برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی            ) سیستم بانکی 

  کشور

زش عالی به عنوان یک نوع هزینه سرمایه گذاري، همواره از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده اسـت                  هزینه هاي آمو  

اعتبـارات  . و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در جهت رشد و گسترش علم و نیروي متخصص درجامعه به شـمار مـی رود                   

تـصاصی تـسهیالت سیـستم بـانکی     فصل آموزش عالی شامل بودجه هزینه اي، تملک دارایی هاي سرمایه اي، درآمد اخ           

  .است) جهت خرید، احداث یا تکمیل خوابگاههاي دانشجویی (

سه سال اول برنامه سـوم توسـعه    (1379-81بررسی اعتبارات اختصاص یافته به فصل آموزش عالی طی سالهاي           
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لی اعم از اعتبارات    ، اعتبارات مصوب فصل آموزش عا     1379حاکی از آن است که در سال        ) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی   

 میلیـون ریـال بـوده       4122164هزینه اي، تملک دارایی هاي سرمایه اي، درآمد اختصاصی و تسهیالت سیـستم بـانکی،                

 درصـد بیـشتر از اعتبـار مـصوب          4 میلیون ریال بوده که      4275452عملکرد اعتبارات آموزش عالی در سال مزبور،        . است

ــارات، در ایــن ســال ســهم عملکــرد . محقــق شــده اســت ــه اي از کــل اعتب ــارات هزین ــال 2973261اعتب ــون ری    میلی

 713768درصد بیشتر از اعتبارات مصوب آن، سهم علمکرد اعتبارات سرمایه اي از کل اعتبـارات ،                 7بوده که   )  درصد 70(

ت،  درصد کمتر از اعتبـار مـصوب، سـهم عملکـرد درآمـد اختـصاصی از کـل اعتبـارا              2بوده که   )  درصد 17(میلیون ریال   

 درصد کمتر از اعتبار مصوب و سهم عملکـرد منـابع مربـوط بـه تـسهیالت      3بوده که )  درصد 11( میلیون ریال    495823

 درصد کمتر ازاعتبـار مـصوب در همـین سـال     12بوده که )  درصد2( میلیون ریال 92600سیستم بانکی از کل اعتبارات،   

  .تحقق یافته است

اعتبارات مصوب آموزش عـالی اعـم از هزینـه اي ، تملـک دارایـی هـاي       ، ) سال دوم برنامه سوم    (1380در سال   

 میلیون ریال مورد تـصویب قـرار گرفـت، کـه         5472858سرمایه اي، درآمد اختصاصی و تسهیالت سیستم بانکی، در حد           

،  درصد رشد داشته است و این درحالی است که عملکرد اعتبارت آموزش عـالی در سـال مزبـور       33،  1379نسبت به سال    

در این سال سهم عملکرد اعتبارات      . درصد کمتر از اعتبارات مصوب محقق شده است       13 میلیون ریال بوده که      4784244

 663519( درصـد  14، سهم علمکرد اعتبـارات سـرمایه اي    ) میلیون ریال  3570000( درصد   74هزینه اي از کل اعتبارات      

در همـین سـال عملکـرد       . بـوده اسـت   )  میلیـون ریـال    51300( درصد   11، سهم عملکرد درآمد اختصاصی      )میلیون ریال 

 درصد کمتر از اعتبار مصوب مـی        64عملکرد منابع مذکور    . است)  میلیون ریال  37725( درصد   1تسهیالت سیستم بانکی    

باشد که عمدتاَ مربوط به مسائل مربوط به عدم بازپرداخت اقساط بانـک در سـالهاي قبـل و تعلـل بانکهـا در اختـصاص                      

  . ت جدید به دانشگاهها استاعتبارا

، اعتبارات مصوب آموزش عـالی اعـم از هزینـه اي، تملـک دارایـی هـاي             )سال سوم برنامه سوم    (1381 در سال   

میـزان  .  میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفـت   7115083سرمایه اي، درآمد اختصاصی و تسهیالت سیستم بانکی در حد           

در ایـن سـال بیـشترین سـهم بـه      .  درصد است30، )1380(عتبارات سال قبل رشد کل اعتبارات این سال نسبت به کل ا   

 درصد 1و کمترین سهم به اعتبارات تسهیالت سیستم بانکی با )  میلیون ریال  4556597( درصد   64اعتبارات هزینه اي با     

 درصـد  25 سـهم اعتبـارات سـرمایه اي از کـل اعتبـارات در همـین سـال              . اختصاص داشته است  )  میلیون ریال  76140(

 درصـد کـاهش و بـه    1سهم اعتبارات درآمد اختصاصی از کل اعتبارات در این سال       . بوده است )  میلیون ریال  1749330(

  ).3-13جدول شماره(رسید )  میلیون ریال722156( درصد 10میزان 
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 در) عمرانی(و تملک دارایی هاي سرمایه اي ) جاري( عملکرد اعتبارات  هزینه اي – )3-13 (جدول

  فصل آموزش عالی

1381سال 1380سال 1379سال 

ف
دی

ر

عنوان برحسب نوع 

اعتبارت استفاده شده 

  )جاري و عمرانی(

واحد شاخص

بودجه 

مصوب

درصد عملکرد

تحقق

بودجه درصدتحققعملکردمصوب بودجه

مصوب

درصدتحققعملکرد

2780390297326110738132403570000194455659745565972اعتبارات هزینه اي1

2  
اعتبارات تملک دارایی 

  هاي سرمایه اي
726458  713768  98  953500  6635191  70  1749330  17493302  

  7221562  722156  85  513000  601118  97  495823  510316  درآمد اختصاصی  3

4  
اعتبارات تسهیالت 

  سیستم بانکی
1050003  92600  88  1050003  37725  36  870003  76140  88

41221644275452104547285847842448771150837104223جمع
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کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

ـ   وزش فصل چهارم ـ تحلیل نیازها و چالش هاي پیش روي آم

  عالی

     وضعیت توسعه انسانی در ایران-1-4

 اخیر به خود معطوف داشته      ۀنظران و مسؤوالن آموزش عالی را در چند ماه          که توجه صاحب  موضوعهایی  یکی از    

بـر اسـاس ایـن      . اسـت و نقش آمـوزش عـالی در ایـن زمینـه            ایران  جمهوري اسالمی   توسعه بلند مدت    انداز    است، چشم 

، متکـی بـر اصـول اخالقـی و          ...توسـعه یافتـه     اي    جامعه” در تالش است تا با گذر از موقعیت کنونی،            ایران اندازها،  چشم

، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنّاوري، متکی بر سـهم برتـر منـابع           ...ارزشهاي اسالمی، ملی و انقالبی      

منـد،   پـذیر، ایثـارگر، مـؤمن، رضـایت      ، فعال، مـسؤولیت ...ت و رفاه ، برخـوردار از سالمـ...، امن، مستقل و مقتدر  ...انسانی  

ایجاد کند و با رشدي پرشتاب ... ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران          ...برخوردار از وجدان کاري و انضباط       

و فنّاوري در سـطح آسـیاي       و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل به جایگاه اول اقتصادي، علمی                

سند چشم انداز بلند مدت جمهـوري  (“ دست یابد) شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه    (جنوب غربی   

).1382اسالمی ایران،

در طول دو دهه گذشته تالشهاي بسیار ارزشمند و مفیدي در راستاي بهبود زندگی مـردم صـورت پذیرفتـه و در برخـی                         

و نیروي انـسانی  بررسی وضع موجود  ). 1382آراسته ،   (یشرفتهاي نیکویی نیز در جهت توسعه انسانی حاصل شده است           محورها پ 

ـان، تـدوین شاخـصهاي    .  حائز اهمیت استریزي براي توسعه بلند مدت آن در برنامه  با کشورهاي منطقه     ایرانمقایسه   در این می

یکی از شاخصهایی کـه هـم اکنـون بـراي نـشان دادن              . ق امري ضروري است   یابی به اهداف فو     ارزیابی عملکرد و فرایند دست    

 کـه هـر سـاله از    ،شـاخص این بر اساس . گیرد، شاخص توسعه انسانی است برداري قرار می  میزان پیشرفت یک کشور مورد بهره     

ـیاي  ، ایـران در میـان کـشورهاي    (Human Development Report,2003) شـود  سوي سازمان ملل متحد منتشر می آس

شاخص توسعه انسانی از سه عنصر اصلی میـزان تحـصیالت، توزیـع             .  قرار دارد  نوزدهممیانه، قفقاز، خاورمیانه و همسایه در رتبه        

. تولید ناخالص ملی از اعتبار بیشتري برخوردارنـد شاخص چنین شاخصهایی نسبت به    . شود  میدرآمد و متوسط طول عمر تشکیل       

 است، کـشورهاي داراي توسـعه انـسانی بـاال بـه             1-8/0 توسعه انسانی آنها بین       که امتیاز شاخص   کشورهایی   ،بندي  در این رتبه  

 داراي  499/0  صـفر تـا    داراي توسعه انسانی متوسط، و کشورهاي با امتیاز بین        799/0-5/0کشورهاي با امتیاز بین     . روند  شمار می 

  ).4-1جدول شماره (شوند  توسعه انسانی پایین ارزیابی می
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 خاورمیانه و همسایه • قفقاز• رتبه و شاخصهاي توسعه انسانی کشورهاي آسیاي میانه-)4-1(جدول 

!!.هاي جمهوري اسالمی ایران

به
کشورهارت

  میانگین

  طول عمر

  

نرخ با سوادي 

 سال به 15

  باال

)درصد(

تولید 

ناخالص 

  داخلی

)دالر آمریکا(

شاخص 

طول 

عمر

شاخص 

تحصیالت

  شاخص

تولید 

ناخالص 

  داخلی

  خصشا

توسعه 

انسانی

  891/0  89/0  90/0  88/0  21,190  2/97  1/78  قبرس  1

  839/0  85/0  86/0  81/0  16,060  9/87  7/73  بحرین  2

  826/0  88/0  82/0  78/0  19,844  7/81  8/71  قطر  3

  820/0  87/0  73/0  86/0  18,700  4/82  3/76  کویت  4

  816/0  89/0  73/0  82/0  20,530  7/76  4/74  امارات متحده عربی  5

  783/0  72/0  84/0  79/0  7,570  8/80  4/72  لیبی  6

  769/0  82/0  71/0  78/0  13,330  1/77  9/71  عربستان سعودي  7

  765/0  70/0  92/0  68/0  6,500  4/99  8/65  قزاقستان  8

  755/0  80/0  68/0  79/0  12,040  73  2/72  عمان  9

  752/0  62/0  83/0  80/0  4,170  5/86  3/73  لبنان  10

  748/0  63/0  92/0  69/0  4,320  98  6/66  ترکمنستان  11

  746/0  54/0  89/0  81/0  2,560  100  4/73  گرجستان  12

  744/0  57/0  88/0  78/0  3,090  97  8/71  آذربایجان  13

  743/0  61/0  86/0  76/0  3,870  3/90  6/70  اردن  14

  734/0  68/0  77/0  75/0  5,890  5/85  1/70  ترکیه  15

  729/0  53/0  91/0  74/0  2,460  2/99  3/69  ازبکستان  16

  727/0  55/0  91/0  72/0  2,750  97  1/68  قرقیزستان  17

  727/0  55/0  86/0  78/0  2,650  5/98  1/72  ارمنستان  18
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به
کشورهارت

  میانگین

  طول عمر

  

نرخ با سوادي 

 سال به 15

  باال

)درصد(

تولید 

ناخالص 

  داخلی

)دالر آمریکا(

شاخص 

طول 

عمر

شاخص 

تحصیالت

  شاخص

تولید 

ناخالص 

  داخلی

  خصشا

توسعه 

انسانی

  719/0  68/0  73/0  75/0  6,000  1/77  8/69  ایران  19

  685/0  58/0  70/0  77/0  3,280  3/75  5/71  سوریه  20

  677/0  41/0  90/0  72/0  3/991,170  3/68  تاجیکستان  21

  648/0  59/0  63/0  72/0  3,520  1/56  3/68  مصر  22

  499/0  49/0  41/0  59/0  1,890  44  4/60  پاکستان  23

4/597/479057/049/034/0470/0یمن  24

Human Development Report (٢٠٠٣).

   اهمیت رشد و توسعه نیروي انسانی-2-4

  اجتمـاعی  ،(Wagner,2003) لی پیـشرفت اقتـصادي    توسعۀ آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی از منـابع اصـ               

(Broubacher,1983) سیاسی ،(Cohen,1998) و فرهنگـی (Broubacher,1983)   رونـد  بـه شـمار مـی    کـشورها .

، هدایت دولت و جامعه، تقویت فرهنگ، ابـداع، نـوآوري، مـدیریت فنّاوریهـاي نـوین، صـنعت و                    آموختگان دانشگاه   دانش

بـیش از   اجتماعی، سیاسی و فرهنگی      ،از این رو، براي توسعه اقتصادي     . کشور را برعهده دارند   بازرگانی و امنیت ملی یک      

       هـاي     مردم، در ایجاد زمینه    نمایندگان به عنوان    تهادولبدون شک،   . نظر بوده است   هر چیز رشد و توسعه نیروي انسانی مد

در دسـتور کـار   همـواره   گسترش آموزش عـالی     نیز  در ایران   . دنکن  مناسب براي تربیت نیروي انسانی نقش مهمی ایفا می        

اجتماعی و اقتصادي بوده   بایستۀ  آموزش عالی همواره فرصتی براي یافتن جایگاه         و براي مردم نیز       قرار گرفته است   دولت

  . است

بـا  نت حاکم بر آموزش عالی در کشورهاي پیشرفته نیز، حداقل در پنجاه سال گذشـته، تربیـت نیـروي انـسانی                      س

تـا برونـدادهاي آنـان داراي تفکـري      اند    دانشگاهها کوشیده . براي حل مشکالت جامعه بوده است     عالی و مناسب    کیفیت  

دگی خود و ـود زنـکنند و در نهایت نقش مهمی را در بهب        گشایی  مسئلهخالق باشند، بتوانند تفکرات خود را انتقال دهند،         

ـ    . ایندـفا نم ـگران ای ـدی ت، آمـوزش و پـرورش و آموزش عالی را بر هر چیز دیگـر مقـدم               این کشـورها به منظور پیشـرف

  .اند شمرده

افزایش دسترسی به آموزش عالی همواره راهبرد حاکم بر توسعۀ نیروي انسانی بوده و اکثر منابع مالی نیز      در ایران   

. اد دانـشجویان اسـت  ترین راه براي توسعه، افـزایش تعـد      ممکن است تصور شود که ساده     . در این زمینه هزینه شده است     

کلیه شواهد موجود در کشورهاي کم توسعه و در حال توسعه حاکی از آن است که افزایش دسترسـی بـه آمـوزش عـالی،       

یـابی بـه اهـداف      میـزان دسـت  (Unesco,1998).کند   بدون توجه به کیفیت، به پیشرفت یک کشور کمک چندانی نمی          
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بدیهی است که شناخت مشکالت و نقاط ضعف آموزش . ر بستگی داردانداز بیست ساله به کیفیت آموزش عالی کشو  چشم

عالی، تجربیات و سیاستهاي گذشته و حال در کشورهاي پیشرفته و چالشهاي پیش روي، در طراحی یک برنامه درازمدت                  

، الزم پیش از آنکه به آمار و ارقام تعـداد دانـشجویان دل خـوش کنـیم             . با مأموریتها و اهداف مشخص حائز اهمیت است       

  . شناسانه در برنامه اول، دوم و سوم توسعه آموزش عالی بپردازیم ریزي و برخی از کاستیهاي روش است به اهمیت برنامه

   کاستیهاي روش شناسانه در برنامه اول، دوم و سوم آموزش عالی-3-4

ریـزي در سـایر    نی با برنامهریزي در آموزش عالی ویژگیهاي خاصی دارد، اما این ویژگیها تفاوت چندا             اگرچه برنامه 

ریزي در آموزش عالی مشخص ساختن مقصد، چگونگی رسیدن بـه اهـداف و تعیـین منـابع      هدف از برنامه  .سازمانها ندارد 

ریزي حکایت دارد که در این بخش بـه   هاي اول، دوم و سوم از عدم رعایت اصول برنامه       بررسی برنامه . باشد  مورد نیاز می  

  . شود ره میاي از آنها اشا پاره

   برنامه ریزي بر اساس روند گذشته-1-3-4

شـود، امـا    هـا محـسوب مـی    اشاره به اعداد کمی گذشته و جاري در آموزش عالی یکی از ویژگیهـاي ایـن برنامـه      

ها ایـن تـصور را ایجـاد خواهـد کـرد کـه                ارزیابی برنامه . برداري از آنها براي نشان دادن برنامه آتی مشخص نیست           بهره

هـاي اول، دوم و سـوم    ینی روند گسترش آتی آموزش عالی باید بر اساس روند گذشته باشد و این موضوع در برنامه       ب  پیش

هاي غیرعلمی یا بـه عبـارت دیگـر پیـشگویی        بینی  اگر برنامه صرفاً بر اساس عملکرد گذشته یا پیش        . کامالً مشهود است  

  .د شدانجام شود، پس از مدت زمان کوتاهی با شکست مواجه خواه

   عدم ارزیابی مستمر-2-3-4

هاي آموزش عالی این است که پـس از تـصویب، ارزیـابی مـستمري از برنامـه                     یکی دیگر از علل شکست برنامه     

این . شود برداري نمی هاي گذشته بهره گیرد و در تدوین برنامه آتی از نقاط قوت و ضعف برنامه جاري و برنامه            صورت نمی 

 کنونی تغییر و تحوالت محیطی چنان است که شرایط آتی از آن چیـزي کـه در ابتـدا مـدنظر       در حالی است که در جهان     

برداري از روشـهاي علمـی و    هدف از بررسی مستمر عملکرد، بررسی روند گذشته با بهره. گیرد متفاوت خواهد بود  قرار می 

نها باید کاستیها و چالـشهاي پـیش روي   البته این بدین معنی نیست که نظام آموزش عالی کشور ت   . انجام اصالحات است  

ایـن امـر   . محیطی را شناسایی کند، بلکه باید پس از رویارویی با این کاستیها و چالشها به بقا و موفقیت خود ادامـه دهـد               

  . اهمیت بررسی محیطهاي درونی و بیرونی آموزش عالی را مضاعف کرده است

   ارزیابی محیط هاي بیرونی و درونی-3-3-4

 باید بر اساس ارزیابی و نظارت بر عملکرد قبلی و حداکثر پس از یک سال از اجراي برنامه آغاز و شش مـاه          برنامه

ثباتی در اقتصاد، تغییرات جمعیتی و تقاضاهاي اجتمـاعی از       هم اکنون جهانی شدن، بی    . قبل از پایان برنامه به پایان برسد      
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گذارند و موفقیت و بقاي آمـوزش عـالی را بـا مـشکل مواجـه                  میجمله مواردي هستند که روي نظام آموزش عالی تأثیر          

هیچگونه شواهدي دالّ بر ارزیابی علمی فرصتها، تهدیدهاي بیرونی و نقـاط قـوت و ضـعف محـیط درونـی در       . اند  ساخته

 نیازهـاي   اگرچه اشاراتی به افزایش تقاضاي ورود به آموزش عالی شده است، اما براي مثـال، بـه                . شود  ها دیده نمی    برنامه

آموختگان، فرصتهاي شغلی، سـازگاري بـا محـیط، تعامـل بـا       جامعه، بازنگري در نحوة پذیرش دانشجو، رشد شغلی دانش     

هاي اول، دوم و سوم رشد کمی دانشجویان بوده و در ایـن               کانون برنامه . جامعه و فرآیندهاي عملیاتی توجهی نشده است      

ي در افـزایش تعـداد دانـشجویان و گـسترش مراکـز آمـوزش عـالی مـشاهده                   بند  راستا هیچگونه سیاستی دالّ بر اولویت     

ریـزي خالصـه شـده        ها به جمع کوچکی از اعضاي کمیته برنامه         رسد که مشارکت ذینفعان در برنامه       به نظر می  . شود  نمی

هاي علمی و بـویژه       ریزي  در این میان توجه به برنامه     . توان با اینگونه روشها تضمین کرد       بقاي آموزش عالی را نمی    . است

به هر حال، براي دستیابی به موفقیت و بقا . اي برخوردار است راهبردي که پاسخگوي نیازهاي جامعه باشد، از جایگاه ویژه      

براي مثـال، مراکـز آمـوزش عـالی کـشور           . ریزي مدنظر قرار داد     باید روشهاي جدید وخالقی را شناسایی کرد و در برنامه         

تهاي مالی دولتی براي انجام امورشان هستند و این در حالی است که دانشگاههاي کـشورهاي                بیشتر در صدد جذب حمای    

بـدیهی اسـت کـه در ایـن میـان کمیتـه       . هاي دیگر در کنار جـذب منـابع دولتـی هـستند        پیشرفته بیشتر به دنبال گزینه    

هایی براي جذب منابع مالی دیگري      ریزي باید با بررسی عمیق محیط و نقاط قوت نظام آموزش عالی در پی راهبرد                برنامه

ریزي براي نظام آموزش عالی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فرایندي مستمر است؛ و اینکه هر پنج سـال                     برنامه. باشد

اي با اندك توجهی به نیازهاي جامعه و فعالیتهاي آموزش عـالی تـدوین و تـصویب شـد، بـا اصـول اولیـه                      یک بار برنامه  

ریزي واکنشی و فقدان راهبردهاي مناسب یک برنامه خوب باید شامل راهبردهایی باشـد                برنامه. یرت دارد ریزي مغا   برنامه

که روشهاي رسیدن به اهداف نظام آموزش عالی را تدوین کند و به طور مـستمر مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد و در مواقـع                           

بنـابراین  . بر اساس قانون امـري ضـروري اسـت        ریزي توسعۀ آموزش عالی در سطح کالن          برنامه. ضروري بازنگري شود  

ریزي در کشور ما بیشتر به امري واکنشی براي پاسخگویی به قانونگذار، و نـه فراینـدي سیـستماتیک و راهبـردي،             برنامه

این موضوع در مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به امري طبیعی تبدیل شده و با گذشت حـدود        . تبدیل شده است  

ریـزي راهبـردي در    هنوز برنامـه ) دانشگاه تهران(أسیس اولین مرکز آموزش عالی به سبک امروزي در ایران          سال از ت   70

بیننـد و معمـوالً در        پژوهـی نمـی     دانشگاهها نیاز چندانی به ارزیابی محیط و به طور کلی دانشگاه          . آنها نهادینه نشده است   

ریزي باید در هر یـک از         این در حالی است که فرآیند برنامه      . دهند رویارویی با اتفاقات و تقاضاها از خود واکنش نشان می         

مـشکالت اقتـصادي و   . انجام شود) ها و گروههاي آموزشی براي مثال، دانشگاهها، دانشکده(زیرسیستمهاي آموزش عالی   

زش عالی کـشور،    تورم تنها منبع کاستیها در نظام آموزش عالی کشور نیستند، بلکه یکی از عوامل مهم در کاستیهاي آمو                 

اي در سطح کالن، آن هم در چنـد مـاه، حـداکثر یـک      ریزي منفعالنه  چنین برنامه. ریزي و مدیریت آن است     ضعف برنامه 

سال قبل از آغاز تصویب برنامۀ پنج سالۀ توسعه در مجلس، غیرمنطقی و براي آیندة آموزش عالی کشور خطرناك است و           

ریزي و نقش آن در توسعۀ آموزش عالی تغییر ندهنـد،           کرد خود را نسبت به برنامه     تا زمانی که مسئوالن آموزش عالی روی      

هاي آموزش عالی اثربخش   نظارت نداشته باشند، برنامه ریزي مدد نجویند و بر اجراي راهبردي برنامه  از متخصصان برنامه  

ریزي کـاري عبـث و    اري از علم برنامه  برد  تدوین برنامۀ علمی بر اساس تغییر و تحوالت محیطی بدون بهره          . نخواهند بود 

  . بیهوده است و نتیجۀ آن فقط پاسخگویی به مراجع قانونی و داشتن یک برنامه است
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   فقدان شاخصهاي عملکردي کلیدي-4-3-4

اي علمی، با توجه به واقعیتها و مبتنی بر شاخصهاي عملکردي کلیدي قابل               برنامۀ توسعۀ آموزش عالی باید برنامه     

بـراي مثـال جـذب      (این شاخصها مقیاسی براي نتایج کلی حاصل از فعالیتهاي عملکرد سازمانی معـین              . ري باشد گی  اندازه

آموختگان شاغل، فضاي آموزشی، مرتبۀ هیئت علمی، نسبت هیئت     منابع مالی غیردولتی، تحصیالت تکمیلی، درصد دانش      

. آینـد  پژوهشی به هیئت علمی تمام وقت به شمار مـی علمی تمام وقت به دانشجو یا دانشجویان و تعداد مقاالت علمی ـ  

پـس از پـنج سـال و        ) شاخصهاي عملکردي کلیـدي   (ریزي پنج ساله، شناسایی پیامدهاي آموزش عالی            بنابراین در برنامه  

شناسایی و تدوین این شاخصها با توجه به فرصتها و تهدیدهاي محیط بیرونی نظام آموزش عـالی، نقـاط قـوت و ضـعف              

گیر است و به  شناسایی این شاخصها بسیار وقت  . ونی و تأثیرات متقابل آنها بر این شاخصها، امري ضروري است          محیط در 

  . نیاز دارد) در مواقع ضروري(گیري و بازنگري  نظر، مشورت، اجماع و تصمیم بحث و تبادل

   نهادینه نشدن برنامه ریزي-5-3-4

. گیـر اسـت     گیري در مورد آن طوالنی و وقـت         یار پیچیده و تصمیم   گیري دربارة محتواي برنامه، فعالیتی بس       تصمیم

هاي اول، دوم و سوم توسعۀ آموزش عالی کشور، طی فرایندهایی حداکثر یک ساله با انـدك تـوجهی بـه عملکـرد                         برنامه

اند و بیشتر روي افزایش دسترسی و گسترش کمـی مراکـز آمـوزش                گذشته و چالشهاي پیش روي تدوین و تصویب شده        

. گیـري از متخصـصان نیـاز دارد     تدوین یک برنامه بیش از هر چیز به زمان، حمایتهاي مالی، و بهره            . اند  عالی تأکید داشته  

ریزي، ذینفعان و مسئوالن کلیـدي        ، متشکل از متخصصان برنامه    “ریزي آموزش عالی    برنامه”تأسیس دفتري تحت عنوان     

ریـزي و     وقـت بـه برنامـه       شت، درمان و آموزش پزشکی که به طور تمـام         در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري، وزارت بهدا       

این کار هم اکنون توسط افراد غیرمتخصص و اجتماعـات  . ها بپردازند، امري ضروري است نظارت مستمر در اجراي برنامه   

 توانـا در زمینـۀ      گیـري از متخصـصان      بهـره . شود  دوستانه، به عنوان فعالیتی فوق برنامه و در مدت زمان اندکی انجام می            

محتـواي  . شـود  اي اثـربخش، امـري مهـم تلقـی مـی       ها و رسیدن به برنامه      ریزي، ارزیابی، نظارت بر برنامه      تدوین، برنامه 

  . ریزي آموزش عالی  و نهادینه نشدن آن است برداري از متخصصان برنامه و سوم بیانگر عدم بهرههاي اول، دوم  برنامه

  نامه ریزي رعایت نکردن اصول بر-6-3-4

ریـزي، نظیـر نقـاط قـوت و ضـعف، بحرانهـا و چالـشها، سیاسـتهاي                ها به برخی از واژگان برنامه       اگرچه در برنامه  

بـراي  . ها وجـود نـدارد      راهبردي و هدفها اشاره شده است، اما ارتباط و انسجامی میان این واژگان محورها و ارکان برنامه                

ایجـاد   .شـوند  محـسوب مـی  دانشگاهها در نظام آموزش عالی  در ایجاد تحول    تدوین اهداف از جمله عناصر کلیدي       مثال،  

فراینـدهاي  تـدوین اهـداف و      در این میان     .پذیرد  مشارکت فعال ذینفعان آموزش عالی صورت می      و  ریزي    تحول با برنامه  

ینـدهاي قابـل    ا فر بـا کـردن اهـداف       عملیـاتی  ،موضوعی که باید به آن توجه داشت      .  امري ضروري است   آنهادستیابی به   

 به منظور مساعدت براي تدوین رسالت، اهداف وعملکردي کلیدي نیز     شاخصهاي. گیري در زمانهاي مشخص است      اندازه

 همچنین بخشها و افرادي که بایـد بـراي رسـیدن بـه ایـن اهـداف همکـاري کننـد         شناسایی شده وراههاي نیل به آنها   
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  . شوند میمشخص 

 هماهنگ باشند یـا رفتارهـاي   سازمانیتوانند به خوبی اجرایی شوند که با رفتارهاي         اهداف زمانی می  افزون بر این    

 امري  هاي اجرایی   راهبردها و برنامه   ،بنابراین، ایجاد هماهنگی میان اهداف    . همخوانی داشته باشند   باید با اهداف     سازمانی

آمـوزش  گیري برنامـه اول، دوم و سـوم    زهقابل اندااما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اهداف      . ضروري است 

در برنامۀ اول اهداف کیفی به صـورت کلـی و اهـداف کمـی تنهـا       . پاسخ به این سؤال مشکل است     اند؟     کدام  کشور عالی

  .افزایش دسترسی را پوشش می دهد و در برنامۀ دوم و سوم این رویکرد همچنان حفظ شده است

 مختلف است و گرایشهاي مختلف، دیـدگاههاي    دانشها و پیامدهاي  ز   متشکل ا  بدیهی است که نظام آموزش عالی     

به صـورت   زمانی که اهداف    . شود می اهداف کلی    سبب تعریف  و این امر     کنند  ایجاد می متفاوتی نسبت به اهداف دانشگاه      

مـورد   راحتـی  وقتی که اهداف مبهم، انتزاعـی و نظـري باشـند بـه    . یابد  ابهامات آن نیز افزایش می     شوند،  میکلی تعریف   

آمـوزش عـالی تعیـین    منطبق با رفتـار  جزئی  گیري و  قابل اندازه اهدافدر برنامۀ اول، دوم و سوم   . گیرند   قرار نمی  ارزیابی

موضوع دیگري کـه بایـد مـورد        . وجود ندارد و اقدامات اجرایی     راهبردها میان اهداف و     ی و در بیشتر موارد ارتباط     اند  نشده

؛ توان به وسیله آنها رفتـار آینـده را مـشخص کـرد           ثبات هستند و نمی      که اهداف مانند رفتار بی      این است  ،توجه قرار گیرد  

تـدوین اهـداف حـداقل      . روشهاي مختلفی براي تدوین اهداف وجود دارد      . شود  کاري که به وضوح در سه برنامه دیده می        

، فعالیتهـاي آموزشـی، پژوهـشی و خـدمات     برداري از مطالعات موجود، نقاط قوت و ضعف نظام آموزش عـالی      باید با بهره  

برداري از شاخصهاي عملکردي کلیدي، مطالعات تطبیقی، تعامل با ذینفعـان، اعتقـادات، ارزشـها، آرمانهـا،                   اجتماعی، بهره 

هـا حتـی بـه رسـالت و      در این برنامـه . برداري از رسالت و مأموریت نظام آموزش عالی انجام شود  اولویتهاي کشور و بهره   

   .اي نشده است ریزي اشاره ت به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامهمأموری

   فقدان مشارکت ذینفعان-7-3-4

ریزي آموزش عالی در سطح کالن بدون شک باید با همکـاري ذینفعـان بـه خـصوص دانـشگاهها صـورت          برنامه

 چهارم بخش آموزش عالی صـورت  نویس برنامۀ توسعۀ   هاي اول، دوم، سوم و پیش       این اصل در هیچ یک از برنامه      . پذیرد

شود و نگاهی فوق برنامـه بـه آن مـشکالت زیـادي را در امـر                ریزي، فعالیتی تمام وقت محسوب می       برنامه. نگرفته است 

ها بیشتر توسط افرادي که از دور دستی بر آتش دارند تـدوین   این برنامه. ریزي در آموزش عالی به وجود آورده است  برنامه

ریـزي، نظـام      ضوع ناشی از نظام متمرکز آموزش عالی و رویکردهاي مدیریتی کشور است، چرا که برنامـه               این مو . اند  شده

  . اي برخوردار نیست پاسخگویی را به همراه دارد و نظام پاسخگویی در کشور نهادینه نشده است و از جایگاه ویژه

دانشگاهها و مؤسـسات آمـوزش      . نه است ریزي کنونی در آموزش عالی رویکردي منفعال        به هر حال رویکرد برنامه    

کننـد برخـی از محورهـاي آن را در            عالی معموالً برنامۀ توسعه در بخش آمـوزش عـالی را مطالعـه کـرده و تـالش مـی                   

ریـزي      شود کـه اطـالع چنـدانی از برنامـه           این امر نیز در دانشگاهها اغلب توسط افرادي انجام می         . هاي خود ببینند    برنامه

توان از دانشگاهها انتظـار داشـت کـه بـه             شود، نمی   ریزي در سطح کالن کم اهمیت جلوه داده می          ه برنامه وقتی ک . ندارند

  .ریزي توجهی ویژه داشته باشند برنامه
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   سیاستهاي کالن آموزش عالی در کشورهاي پیشرفته-4-4

ر کـشورهاي پیـشرفته     اي د    مؤسسات تحقیقاتی همواره محور اصلی کلیۀ فعالیتهاي توسـعه         مراکز آموزش عالی و     

سـازیها   گونه کشورها آموزش عالی از یک سلسله سیاستهاي راهبردي پیـروي کـرده و آنهـا را در تـصمیم                   در این . اند  بوده

رسد   رو به رشد آموزش عالی در کشورهاي پیشرفته، مفید به نظر می            سیاستهايبه منظور آشنایی با     . است  مدنظر قرار داده  

انـدازهاي بیـست سـاله بـدون          حصول به چشم  . شود آموزش عالی در این کشورها اشاره         کالن سیاستهايکه به برخی از     

استفاده از تجربیات این کـشورها، بـراي مـا کـه تـازه وارد               . گیري از تجربیات کشورهاي پیشرفته مشکل خواهد بود         بهره

  .ایم، حائز اهمیت است میدان شده

. اي بر آموزش عالی کشورهاي پیشرفته حاکم بوده اسـت            عمده سال گذشته دیدگاهها و سیاستهاي    پنجاه  در طول   

: اند کردهزیر نقش بزرگی را در ارتقاي کیفیت آموزش عالی ایفا سیاستهاي راهبردي سیاهۀ این سیاستها طوالنی است، اما    

اکـز  افـزایش مـشارکت بخـش خـصوصی در تأسـیس و ادارة مر     - چه بیشتر قدرت دولت در ادارة دانشگاهها،      کاهش هر -

تأسـیس دانـشگاهها و   -افزایش آزادیهاي علمی -هاي علمی،  افزایش قدرت گروههاي آموزشی در برنامه     -آموزش عالی،   

افـزایش اختیـارات رؤسـاي دانـشگاهها در ادارة          -مراکز آموزش عالی متنوع و همسو بـا نیازهـا و تواناییهـاي گونـاگون،                

-، آمیز  تعصبافزایش مقاومت دانشگاهها در برابر سیاستهاي       -لمی،   علمی در امور ع    هیئتافزایش اختیارات   - دانشگاهها،

-افزایش اسـتقالل علمـی، اداري و مـالی دانـشگاهها،            -ایجاد سازوکارهاي الزم با هدف سازگاري دانشگاهها با محیط،          

 فعالیتهـاي  افـزایش -افزایش دسترسی با حفـظ کیفیـت،   -مندان ورود به آموزش عالی،   ایجاد فرصتهاي برابر براي عالقه    

رشـتۀ تحـصیلی، طـول مـدت تحـصیل، اسـتاد و زمـان               (افزایش قدرت انتخاب دانـشجو      -دانشجویان در امور دانشگاه،     

-افزایش تنـوع در تـأمین منـابع مـالی،           -افزایش حمایتهاي مردمی،    -سازگاري با تغییر و تحوالت محیطی،       -،  )تحصیل

استقالل نـسبی در  -، زیرنظامهایري با تفویض اختیار به افراد و   گ  افزایش سرعت تصمیم  -احترام به حقوق فردي و مدنی،       

 مـالی    حمایت-ها و اطالعات،      هاي اداري، افزایش تمرکز در نظام داده         امور دانشگاهی و برنامه     و محورهاي هدایت علمی  

-دانـشگاهها،   تأسـیس جوامـع یادگیرنـده در      بـراي تالش  -کاهش دخالتهاي دولت در امور دانشگاهها،       -از دانشجویان،   

 حفاظت از تمامیت فکري جامعۀ دانشگاهی در برابر نیروهاي درونی -اطاعت از قوانین و مقررات،   -استفادة بهینه از منابع،     

افـزایش  - ارائۀ اطالعات درست بـه مـردم و مـسؤوالن،           -حل مناقشات دانشگاهی توسط جامعۀ دانشگاهی،       -و بیرونی،   

گیري از نظریات علمی و دانـشگاهیان بـراي    گویی دانشگاهها و بهره  افزایش پاسختعهد دولت در حمایت از آموزش عالی،  

  .حل مسایل اجتماعی

 به نحوي اسـت کـه       ،کند  در آن فعالیت می   ایران   که آموزش عالی       و سیاسی    اجتماعی ،شرایط اقتصادي، فرهنگی  

بلنـد  راهبردي  ریزي     تقسیم یک برنامه   ا،بندي سیاسته    اولویت این موضوع . سازد   را مشکل می   اجراي کلیه سیاستهاي فوق   

  .سازد  را بیش از پیش ضروري می) پنج ساله(به مقاطع کوتاه مدت ساله   بیستمدت 

   نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهاي پیش روي آموزش عالی-5-4

 امکانـات و    با تحلیل محتواي پرسشنامه ها و مطالعات کتابخانه اي موارد ذیل به عنـوان مهمتـرین نقـاط قـوت،                   
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  :فرصتهاي پیش روي آموزش عالی شناسایی شده اند

به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهاي پیش روي آموزش عالی ابتـدا برنامـه هـاي اول، دوم و                       

سـپس ضـمن مقایـسه    ) 1پیوسـت  (سوم توسعه در بخش آموزش عالی بررسی شد و رئوس برنامه هـا اسـتخراج گردیـد     

در مرحله بعد بـه منظـور اخـذ نظـرات       ). 2پیوست  (نامه توسعه وجوه اشتراك و افتراق آنها مشخص گردید          تطبیقی سه بر  

پرسشنامه اول معطوف بـه  . متخصصین آموزش عالی کشور و ذینفعان برنامه ها دو نوع پرسشنامه طراحی و تدوین گردید   

ه دوم حاوي سـؤاالتی بـازدر خـصوص میـزان           اجزاي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه بخش آموزش عالی و پرسشنام            

  .تحلیل محتواي پرسشنامه ها بر محورهاي زیر داللت دارد. آگاهی عامالن و ذینفعان از برنامه هاي یاد شده بود

    از نظر ذینفعان آموزش عالی  نقاط قوت ،امکانات و فرصتهاي پیش روي آموزش عالی -)4-2(جدول 

  ي پیش روي آموزش عالینقاط قوت امکانات و فرصتها  ردیف

  تالش براي گذار از بحران و رساندن به سود دهی نیروهاي انسانی و سرمایه اي  1

  احترام وتوجه مردم به دانشگاه  2

  استعداد و زمینه نسبتا خوب متقاضیان ورود به آموزش عالی  از نظر تحصیالت قبل از دانشگاه  3

   کشوروجود منابع و امکانات بالقوه اقتصادي در  4

  پذیرش دانشجویان خارجی باالخص از کشور هاي همسایه  5

  وجود اساتید مجرب ،دانشجویان و پژوهشگران جوان و خالق در دانشگاهها به عنوان سرمایه ملی  6

  توجه تصمیم گیران آموزش عالی به بهبود کیفیت در آموزش عالی  7

  پژوهش محوري در آموزش  8

  کمیلیگسترش دوره هاي تحصیالت ت  9

  توسعه آموزشهاي عالی آزاد غیر رایگان  10

  امکان برگزاري دوره هاي فرصت مطالعاتی در دانشگاهها  11

   و گسترش دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي بین المللیحمایت از توسعه مراکز آموزش عالی در کشور هاي دیگر  12

  نیاز کشوربرنامه ریزي آموزش عالی در جهت گسترش رشته هاي مورد   13

  تنوع ،پراکندگی و گستردگی فیزیکی  دانشگاهها  14

  نیاز جدي صنعت و دستگاههاي اجرایی به پژوهش هاي دانشگاهی  15
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  ي پیش روي آموزش عالینقاط قوت امکانات و فرصتها  ردیف

  تشکیل هیاتهاي امناي دانشگاهها  16

  ارائه آموزش رایگان  17

  ز اطالع رسانیو امکان دستیابی به منابع و مراک) اینترنت( افزایش وسایل ارتباطی و همگانی شدن آن   18

  افزایش و گسترش روز افزون تقاضاي اجتماعی براي ورود به آموزش عالی  19

   مجازي   هايتوجه به آموزش  20

اسخ دهندگان به شرح پ از نظر “ مشکالت و تنگناهاي آموزش عالی•نقاط ضعف”مهمترین  

  :ذیل میباشد

    ازنظرذینفعان آموزش عالی الیآموزش عپیش روي نقاط ضعف ،مشکالت و تنگناهاي  -)4-3(جدول 

  نقاط ضعف، مشکالت و تنگناهاي پیش روي آموزش عالی  ردیف

   اقتصادي–عدم همکاري و ارتباط ناکار آمد میان دانشگاه و بخشهاي صنعتی   1

  عدم وجود برنامه ریزي روشن و دقیق مبتنی بر تحقیق و روشهاي علمی  2

  و عدم وجود ساختار منسجم در برنامه ریزي آموزش عالیش آموزش عالی عدم پیگیري برنامه هاي قبلی توسعه بخ  3

   سیستم آموزش در فاصله هاي زمانی کوتاهدرتغییرات   4

  رواج مدرك گرایی  5

  عدم پیوستگی میان دوره هاي مختلف آموزشی  6

  عدم پیوستگی میان واحدهاي درسی و کاربردي نبودن آنها  7

  گی بین مجموعه ها و زیر مجموعه هاي وزارتخانهسوءمدیریت ها و عدم هماهن  8

  محدودیت در اعزام دانشجو به خارج از کشور  9

   رفع نیازهاي جامعهايبی توجهی به تواناییهاي دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در پاسخگویی بر  10

11  
امین نیروي انسانی متخصص و عدم وجود هماهنگی الزم بین موسسات آموزش عالی ،ارگانهاي دولتی و بخش خصوصی در ت

  انجام طرحهاي تحقیقاتی مورد نیاز
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  نقاط ضعف، مشکالت و تنگناهاي پیش روي آموزش عالی  ردیف

  عدم حضور کافی هیات علمی و مشغله زیاد تدریس  12

  عدم ارتقاي شاخصهاي علمی کشور نسبت به سایر کشور هاي در حال توسعه  13

  عدم انطباق رشته ها و گرایشهاي تحصیلی موجود با بازار کار ونیاز جامعه  14

  د فرهنگ کار علمی و تحقیقاتیعدم وجو  15

   عالی براي ورود به آموزشافزایش شدید تقاضاي اجتماعی  16

  عدم وجود نظام حقوقی مربوط به مالکیت معنوي  17

  خصوصی سازي دانشگاهها  18

   و بیکاري دانش آموختگانافزایش بیش از حد فارغ التحصیالن غیر مرتبط با نیاز هاي جامعه  19

  در آموزش عالیکاهش کیفیت   20

   و روند رو به رشد پذیرش دانشجو آموزش عالیکمیگسترش   21

  عدم برنامه ریزي کافی جهت جذب دانشجوي خارجی  22

  سایر وزاتخانه هاضعف وزارتخانه  در جذب امکانات مالی و بودجه در مقایسه با   23

24  
  عدم توجه به آموزش مستمر وباز آموزي  اعضاي هیات علمی

  

  )4 ـ 3(امه جدول ـ اد

  نقاط ضعف، مشکالت و تنگناهاي پیش روي آموزش عالی  ردیف

  عدم ارتباط بخش کشاورزي با دانشگاهها  30

  عدم انتخاب صحیح دانشجو و تمرکز بر آزمون سراسري در وزارت خانه و سازمان سنجش  31

  عدم اختیار دانشگاهها براي برگزاري آزمون اختصاصی  32

  راکز دانشگاهی با مراکز دانشگاهی خارج از کشورضعف ارتباط م  33

  نا امیدي و یاس بدنه علمی و پژوهشی دانشگاهها به فرایند توسعه علمی کشور  34
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  نقاط ضعف، مشکالت و تنگناهاي پیش روي آموزش عالی  ردیف

  عدم وجود فضاي نقد وبررسی در محافل دانشگاهی  35

  ژوهشعدم بهره وري و عدم استفاده صحیح از امکانات و منابع آموزش و پ  36

  ه منابع مالی دولت و سهم اندك پژوهش خصوصی در تولید علممتکی بودن پژوهش ب  37

  وجود مقررات و بروکراسی هاي ناکارآمد اداري و مالی در بخش پژوهش  38

  عالقمندي به واردات تکنولوژي و عدم توجه به تولید علم و فن آوري در داخل کشور  39

  ین المللی و نرم افزارهاي معتبر و قابل اعتماد بلمی خصوصا مجالتکمبود امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و منابع و مراجع ع  40

  عدم تخصیص بودجه کافی  از درآمد خالص کشور به امر پژوهش  41

  همسو نبودن غالب پژوهشها با نیاز هاي واقعی جامعه  42

  عدم وجود ارتباط بین پژوهش و آموزش  43

  یفقدان نگرش تقاضا محوري در پژوهشهاي دانشگاه  44

  از دانشجویاندانشگاه عدم حمایت مالی کافی   45

  عدم وجود بودجه براي دانشجویان بورسیه  46

  عدم مدیریت صحیح و کارآمد در جهت جذب منابع مالی غیر دولتی در آموزش عالی  47
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!! چالشهاي پیش روي آموزش عالی-6-4

با پیروي از ایـن  . از آغاز تأسیس دانشگاه تهران، سیاست حاکم بر آموزش عالی کشور افزایش دسترسی بوده است           
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سیاست، در طول دو دهۀ گذشته نیز دانشگاههاي دولتی و خصوصی بسیاري تأسیس و تعـداد کثیـري از مراکـز آمـوزش                 

افـزایش تعـداد دانـشجویان،      انـد و تـالش بـراي           شـده  تبدیلاي به دانشگاههاي جامع       حرفهمدارس عالی فنی و     عالی و   

با داشتن حداقل شرایط و امکانات همچنـان  هاي کارشناسی ارشد و دکتري        اندازي دوره   راههاي تحصیلی و      گسترش رشته 

افزایش یافته و گسترش کمـی بـه   ان  و تعداد دانشجوی   علمی با اندکی توجه به هرم علمی         هیئتتعداد اعضاي   . ادامه دارد 

 سراسري هدف اصلی آمـوزش و پـرورش         آزمونموفقیت در   . عنوان شاخص اصلی توسعۀ انسانی مدنظر قرار گرفته است        

 گیرد، چرا که ایـن موضـوع از       مهري قرار می    اله بیش از پیش مورد بی     ـآموزان هر س    شده است و مهارتهاي عمومی دانش     

آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی توانـایی     .  سراسري برخوردار نیستآزمونآموزان در   یت دانش اي در موفق    اه ویژه جایگ

هـاي درسـی آمـوزش عـالی کـه            برنامه. آموزان، دانشجویان و در نهایت جامعه را ندارند         سازگاري با نیازهاي واقعی دانش    

ا اندك توجهی به نیازهاي کشور و منطقـه،         ب ، متمرکز بر اساس نظامی  کنند    نقشی اساسی در تربیت نیروي انسانی ایفا می       

هاي درسی به برخی از دانشگاهها داده شده است،            و هم اکنون که مجوز طراحی و تدوین برنامه         .اند  طراحی و تدوین شده   

کـانون توجهـات اعـضاي    . اي از ابهام قـرار دارد   به علت کم تجربگی و فقدان نیروهاي متخصص، در هاله         آینده این امر،    

فعالیتهـاي  آموزش مؤثر و لمی به عنوان مدیران صف در آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی دانشگاهها به جاي      ع هیئت

پاداشهاي مالی براي فعالیتهـاي علمـی از جایگـاه          . پژوهی به حل مسایل معیشتی سوق داده شده است          تحقیقاتی و دانش  

افزار و حمایت اندك از محققـان و           نرم ،انتشارات علمی  فبازار ضعی حقوق و مزایاي دانشگاهیان،     . اي برخوردار نیست    ویژه

، اسـتقالل دانـشگاهها و در نهایـت         گسترش آموزش عالی در قالب نظامی متمرکز      . مؤلفان و ناشران گویاي این امر است      

 پیچیـدگی ادارة    ،یابد  وقتی که نظام آموزش عالی گسترش می      .  علمی را محدود کرده است     هیئتاستقالل فکري اعضاي    

 بـدون   گسترش آموزش عالی  . شود    مشکل می آن با نظامی متمرکز     آن نیز افزایش یافته و هماهنگی میان اجزاي مختلف          

آموختگـان و اشـتغال       دانش بیکارينتیجه این امر    . برد  را در ابهام فرو می      کیفیت بروندادها  ،توجه کافی به نیازهاي جامعه    

از دانشگاهها بدون توجه به کیفیـت       مالی دولت   حمایت   . است تحصیلی آنها  با رشتۀ    بسیاري از آنها در مشاغل غیر مرتبط      

 ،شـوند   ی مـ  دانشجویان، هستۀ اصلی حمایتهاي مالی دولت محسوب      تعداد  که     درحالی ؛گیرد  می آموزش و پژوهش صورت   

. اهها ندارنـد کننـد و رضـایت چنـدانی از عملکـرد دانـشگ      هاي مورد عالقۀ خود تحصیل نمـی         در رشته  آناناما بسیاري از    

تولیـد   درصـد   4/0اي در سیاستهاي کالن کشور برخوردار نیست و در چند سال اخیر فقـط حـدود                   پژوهش از جایگاه ویژه   

 کشور براي رقابت پایین تولید ناخالص ملی یافته که این رقم با توجه به میزان           به بخش تحقیقات اختصاص    ناخالص ملی 

  . جهانی ناچیز است در سطح

رانها و چالشهاي پیش روي آموزش عالی از نظر متخصصین و ذینفعان برنامـه هـاي آمـوزش عـالی                    مهمترین بح 

  .موارد ذیل میباشد
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  از نظر ذینفعان آموزش عالی  چالشها و بحرانهاي پیش روي آموزش عالی -)4-4(جدول 

  چالشها و بحرانهاي پیش روي آموزش عالی  ردیف

  تغییر ساختار  1

  یبرنامه هاي درس  2

  دسترسی به آموزش عالی  3

  سرمایه گذاري در آموزش عالی   4

  )ارزیابی بروندادها(بحران اشتغال  5

  گرایش به مدرك گرایی و رواج فرهنگ مدرك گرایی  6

  زمینه هاي فکري، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان آینده   7

   توازن میان آموزش و پژوهشایجاد  8

   و نیاز به افزایش کارایی علت پرداختن به کمیتکاهش کیفیت در آموزش عالی به  9

   و دانش آموختگان هیات علمینیاز به باز آموزي اعضاي   10

  عدم انطباق آموزش عالی با نیازهاي واقعی کشور  11

  عدم توازن معکوس جنسیتی در تقاضاي آموزش عالی   12

  فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به خارج کشور  13

  ي و پر کاري هدایت نشده هیات علمیپراکنده کار  14

  بودجه  15

  :ترین چالشهاي پیش روي ما در آموزش عالی به قرار زیر است مهم

ساختار سازمانی آموزش عالی و دانشگاهها را عناصـري کـه تحـت تـأثیر عوامـل داخلـی و                   .  تغییر ساختار  -1

این کنترل نشأت گرفتـه     . دهد  ک سازمان را نشان می    ساختار سازمانی نحوة اداره ی    . دهند  گیرند، شکل می    خارجی قرار می  

فهرست این عوامل طوالنی است، اما سه عامل نقش بزرگی را در طراحـی سـاختار ایفـا                  . از عوامل داخلی و خارجی است     

کند؛ بافت محیطی، حمایتهاي مالی، کنترل رسمی و ارتباط بـا سـایر               اول، محیطی که سازمان در آن فعالیت می       . کنند  می

گیـري و   سوم، اندازه. دهد اي را نشان می    اي که میزان استقالل حرفه      دوم، ماهیت مسؤولیتهاي حرفه   . زمانهاي اجتماعی سا
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ساختار متمرکـز کنـونی     . کند    گیري ارتباط میان بخشها را مشخص می        پیچیدگی مدیریتی یک سازمان که به میزان چشم       

اوري؛  وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی؛ و دانـشگاهها و     آموزش عالی ایران شامل وزارت علوم، تحقیقات و فنّ 

گـوي محـیط پیچیـدة کنـونی          چنین ساختاري پاسـخ   . اند  مراکز آموزش عالی براي یک محیط باثبات و ساده طراحی شده          

ل ساختار اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از آغاز تأسیس وزارت علوم همواره در حـال تغییـر و تحـو                    . نیست

گیري در زمرة عناصر بسیار مهم اداره سازمانها بـه   در شرایط فعلی، که سرعت در نشان دادن واکنش و تصمیم. بوده است 

البته تغییرساختار بدون تحلیل محیط داخلـی       . آیند، تحول در ایجاد ساختارهاي کالن و خُرد امري ضروري است            شمار می 

وزارت علـوم، تحقیقـات   . وري سازمانی سیري نزولـی خواهـد داشـت        هرهدر این صورت، ب   . و خارجی اثربخش نخواهد بود    

،را مورد بـازنگري    “اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري          ”  تصمیم گرفت    1379وفنّاوري در سال    

ی درمجلـس   تقدیم مجلس شوراي اسالمی گردید و سرانجام پس از انجام اصالحات  1380قرار دهد الیحه مذکور در سال       

در فرایند بازنگري سـاختار ، یـافتن پاسـخهایی بـراي سـؤاالت منطقـی زیـر        . شوراي اسالمی در حال تصویب می باشد       

آیا الیحه، روش بهتري براي هدایت علوم، تحقیقات و فّناوري کشور است؟ اصول و سیاسـتهاي      : رسد  ضروري به نظر می   

اند؟ آیا در ساختار جدیـد بـه    اهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی کداماصلی هدایت علوم، تحقیقات و فنّاوري، در دانشگ      

برداري از تجربیات آموزش عالی در کشورهاي پیشرفته و واقعیات کـشور توجـه شـده       نحوه اداره سازمانهاي علمی و بهره     

  ت؟بخش بوده اس نظران و ذینفعان در تدوین الیحه رضایت است؟ آیا نحوه مشارکت دانشگاهیان، صاحب

 سال آینده با آن مواجه خواهـد بـود،   22 که ایران در طول چالشهاییترین  مهمیکی از  . هاي درسی   برنامه -2

کنـد کـه      شـرایط کنـونی جهـان ایجـاب مـی         .  است   رقابت در سطح منطقه    به منظور تربیت نیروي انسانی توانا و مناسب       

شوندگان آموزش عالی نه تنهـا بایـد         تربیت. تربیت کنند زمان افرادي را واجد مهارتهاي تخصصی و زندگی           دانشگاهها هم 

 ویژگیهـاي اخالقـی مبتنـی بـر         برخورداري از  کنند، و با     گشایی  مسئلهافرادي متخصص باشند، بلکه باید بتوانند به خوبی         

. ننـد کشور بتوانند در دنیاي پیچیده و در حال تحول کنونی، براي بقا و موفقیت خود و کـشور تـالش ک                    حاکم بر   فرهنگ  

بنـابراین، همکـاري و ایجـاد       . شـوند   چنین ویژگیهایی در آموزش و پرورش ایجاد، و در مراکز آموزش عـالی تقویـت مـی                

توان ضمن ایجاد  اما چگونه می. هاي درسی آموزش و پرورش و آموزش عالی ضروري است    هماهنگی نزدیک میان برنامه   

  همکاري، به این هماهنگی دست یافت؟

هـاي درسـی    برنامـه  .گیرنـد  شـکل مـی  و در کـالس درس  هاي درسی  انشگاهها در قالب برنامهفعالیتهاي اصلی د  

 .آموزش عالی باید به نحوي طراحی شوند که حس کنجکاوي، تـوان تخصـصی و معرفتـی مخاطبـان را افـزایش دهنـد                       

ي ا بـراي دانـشگاهها    گونه که گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزي به اقتصاد مبتنی بر صـنعت چالـشهاي بـسیاري ر                   همان

 در برداشت، گذار از عصر صنعت و ورود به عصر فناوري اطالعـات              جهان در دو محور تربیت نیروهاي انسانی و تحقیقات        

 جهـان را بـه   ،عـصر کنـونی  . پیش روي دانشگاهها قرار داده استدر محورهاي فوق  و ارتباطات نیز چالشهاي بسیاري را       

کشورهاي داراي نیروي انسانی توانـا،      . تواند به بازاري جهانی تبدیل شود       ر اقتصادي می  اي مبدل ساخته که هر بازا       دهکده

  . توانند در جهان کنونی رقابت کنند بهتر می

در کشور  )  ساله 65 تا   24( کاري نیروي% 18 فقط   دهد که   تحلیل آماري میانگین سطح تحصیالت در کشور نشان می        

 u.s )شـود  برآورد مـی % 84این آمار در ایاالت متحده در حالی که  )1381 آماري کشور، سالنامه( داراي مدرك دیپلم و باالترند

Census Burean٫2000)           این، رقابت اقتـصادي در دو دهـۀ آینـده بـراي کـشورهایی کـه از نیروهـاي انـسانی ضـعیف
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کنار رشد ظرفیتهاي فنّـاوري در  در و پژوهش فقدان توجه به بهبود کیفیت آموزش . تر از گذشته خواهد بود      برخوردارند مشکل 

تربیت افرادي کـه  .  مانند ایران را دوچندان خواهد کرداي کشورهاي پیشرفته، فاصلۀ بین کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه        

  . آموزش و پرورش و آموزش عالی اجرایی شودهاي درسی  به آن اشاره شده است، باید در برنامهانداز  چشمدر برنامه 

هـدف از  .  دروس عمومی و دروس تخصـصی تـشکیل شـده اسـت           بخشِدو  درسی دوره کارشناسی از     هاي    برنامه

. انـد  اي طراحـی شـده   افزایش مهارتهاي حرفه دروس عمومی افزایش مهارتهاي زندگی است و دروس تخصصی با اهداف 

ه ـانـشجویان کنـونی کـ     د. اي تأکیـد دارنـد       در مهارتهـاي حرفـه     عالیهاي تحصیالت تکمیلی نیز بیشتر به آموزش          دوره

دروس عمـومی شـناخت      کـه     در حالی . دـدارنـومی ن ـۀ چندانی به دروس عم    ـ، عالق اند  شـوزش و پژوه  ـاي آم ـه  اندهـست

گفتمـان  پذیري، وجدان کاري، انضباط، تعهد،        مسؤولیتهاي     زمینه ،دانشجویان را نسبت به محیطها و جوامع افزایش داده        

  . کنند یی، نوآوري و تقویت فرهنگ کشور را فراهم میگشا مسئلهبهتر، درك فرهنگها، 

نظر بـه اینکـه   . هاي درسی را نیز دوچندان کرده است فناوري ارتباطات و اطالعات لزوم بازنگري برنامهافزون بر این،   

وجبـات  گـذاري م  د کرد، شایسته اسـت کـه ایـن سـرمایه    ن بخشی از منابع مالی دانشگاهها را به خود جذب خواه        هااین فناوری 

فناوریهـاي جدیـد اسـتقالل فکـري        همچنین،  . روشهاي آموزشی و یادگیري را نیز فراهم کند       هاي درسی،     برنامهبازنگري در   

برداري علمی، اخالقـی و اجتمـاعی مناسـب از فنـاوري          شناخت الکترونیکی و بهره    ،بنابراین. افزایش داده است   دانشجویان را 

  .ریزان آموزش عالی خواهد بود  چالشی بزرگ پیش روي مسؤوالن و برنامه دیگرانهاي درسی دانشجوی اطالعات در برنامه

در طول دو دهۀ گذشته یکی از سیاستهاي اصـلی آمـوزش عـالی در ایـران                  .دسترسی به آموزش عالی    -3

یک د حدواکنون فقط   هم، سال گذشتهبیستبا وجود افزایش ده برابري دانشجویان در طول   . افزایش دسترسی بوده است   

 مختلفی در زمینـه افـزایش   چالشهايمسؤوالن آموزش عالی در آینده با      . پنجم متقاضیان به آموزش عالی دسترسی دارند      

 تعداد دانشجویان دانشگاهها و مراکز   82 - 81بر اساس آخرین آمار موجود در سال تحصیلی         . دسترسی مواجه خواهند شد   

 تا  72-71طی سالهاي تحصیلی    . )1370-81آمار آموزش عالی ایران      ( نفر بوده است   810,000آموزش عالی دولتی حدود     

با فرض اینکه ایـن رونـد در آینـده نیـز            .  درصد بوده است   3/7 جویانـداد دانش ـاالنه تع ـرخ رشد متوسط س   ـ، ن 1380-81

  .بود خواهد 2جدول شماره ادامه یابد، تعداد دانشجویان در سالهاي مختلف به شرح 

!!. درصدي دانشجویان در بخش دولتی3/7توسط ساالنه رشد م -)4-5(جدول 

  تعداد دانشجویان  سال تحصیلی

   نفر1,152,000  1386-87

   نفر1,639,000  1391-92

   نفر2,331,000  1396-97

   نفر3,315,000  1401-02

   نفر4,095,000  05 -1404
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، بـه   اسـتمرار یابـد    درصـدي    3/7رشـد   اگر روند افزایشی تعداد دانشجویان در بخش دولتی همچنان ادامه یابـد و              

 رشد 3 جدول شماره . سال آینده نیاز خواهد بود22در ظرف  در هر دانشگاه،     نفر   30000 با ظرفیت    ، دانشگاه دیگر  صد  یک

اگـر تعـداد دانـشجویان چنـین رشـدي داشـته باشـند، در سـال              . دهد   درصدي دانشجویان را در بخش دولتی نشان می        3

  بر اساس الیحه برنامه چهارم پوشـش  .  دانشجوي دیگر نیاز خواهد بود800,000کاناتی برابر با  به ام 05 -1404تحصیلی  

 سال تا پایان برنامه چهـارم به سـی درصـد افزایــش            24 تا   18نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت      (جمعیت دانشجوي   

 سال کشور در سـال  24 تا 18ه جمعیت شود ک بینی می پیش) 1382سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،     (خواهـد یافت   

. میلیون نفر باشد9 حدود 1388

!!! درصدي دانشجویان در بخش دولتی3رشد متوسط ساالنه  -)4-6(جدول 

  تعداد دانشجویان  سال تحصیلی

   نفر939,000  1386-87

   نفر1,089,000  1391-92

   نفر1,262,000  1396-97

   نفر1,463,000  1401-02

   نفر1,599,000  05 -1404

  

 منـاطق غیـر   متقاضـیان دسترسی به ویژه چه سیاستهایی را باید براي افزایش سؤال مطرح است که در اینجا، این   

؟ آیا بخش بیشتري از حمایتهاي مالی دولت از آمـوزش عـالی        یم و اشتغال آنها در این مناطق تدوین و اجرا نمای          ،برخوردار

ـ باید به حمایت مالی از دانشجویان محروم آیـا گـسترش آمـوزش از راه دور بـدیلی     تخـصیص یابـد؟   ـ  و نه دانشگاهها   

  توان کیفیت بروندادهاي آموزش عالی را تضمین کرد؟ شایسته در کنار دانشگاههاي سنتی است؟ چگونه می

Ñ!!! !!!! ! !!!!!!! !!! !! ! ! !!!! ! !! ! !Ÿ!!!    و تعـامالت علمـی،  تحوالت جهانی و فناوریهـاي اطالعـات و ارتباطـات ، 

دانـشجویان ایـن اسـت کـه در مراکـزي           هیئت علمی و    انتظار  .  دانشجویان را افزایش داده است     هیئت علمی و   انتظارات

 ،بنـابراین . کنـد  براي بقا و موفقیت در دنیاي نوین کمک          آنانمهارتهاي  شکوفایی    و تحصیل نمایند که به رشد    فعالیت و   

بر اساس نیازهاي عصر کنـونی  و حمایت مالی از آنها مناسب در دانشگاهها و پژوهشی  آموزشی طراحی و اجراي الگوهاي 

منـد بـه    شود این اسـت کـه آیـا جامعـه و دولـت عالقـه        اما سؤالی که در اینجا مطرح می.  سال آینده ضروري است 22و  

آیا مشکالت اقتصادي، همچنـان مـانعی   ي جدیدي از آموزش عالی در عصر اطالعات هستند؟       هاگذاري براي الگو    سرمایه

منـدي وجـود    گذاري صورت نگیـرد و ایـن عالقـه    اگر این سرمایه  مایت بیش از پیش از آموزش عالی خواهد بود؟          براي ح 

 در دو دهـۀ آینـده  مانـدگی   نداشته باشد و از فرصتهاي ممکن براي انجام اصالحات در آموزش عالی استفاده نشود، عقـب      

 فعالیتهاي دانشگاهها باید در جهت ایجـاد ارتبـاط مـؤثر            انداز  چشم براي نیل به اهداف       افزون بر این،   .شدمضاعف خواهد   
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حمایت بهینه از آموزش و پرورش و آمـوزش عـالی   . میان نیازهاي جامعه، آموزش و پرورش و آموزش عالی صورت پذیرد     

 ،تغییر و تحوالت موجود در منطقه و کـشور        از گذر مدیریت    ما نیازمند افرادي هستیم که      . براي بقاي کشور ضروري است    

این فرصت بدون ایجاد ابزارهـاي فناوریهـاي اطالعـات و          . هاي مناسب براي پیشرفت خود و کشور را فراهم نمایند           زمینه

نیروهاي انسانی ماهر در سطح کالن بیـشتر در کـشورهایی           . هاي بین عقلی ممکن نخواهد بود       ارتباطات و تأسیس شبکه   

  .اند  پرورش و آموزش عالی کردهگذاري بیشتري را صرف آموزش و وجود دارند که سرمایه

درصـد   9/13التحـصیالن دانـشگاهی حـدود         در میان فارغ  بیکاري   .بروندادهاارزیابی   بحران اشتغال و   -5

اي کـه بـراي آن آمـوزش      تحـصیلی هاي  از میزان افراد شاغل در رشته . )1381سالنامه آماري کشور،    (شود    تخمین زده می  

التحصیلی انجام نشده  اي در مورد تواناییهاي دانشجویان پس از فارغ تاکنون مطالعه. ستاطالع دقیقی در دست نی اند،    دیده

التحـصیلی وجـود نـدارد کـه      است و امتحان جامعی نیز براي ارزیابی دانشجویان دورة کارشناسی و کاردانی قبـل از فـارغ               

نین، ارتبـاطی نیـز میـان میـزان موفقیـت           همچ. گیري کند     حداقل مهارتهاي عمومی و تخصصی و مورد نیاز آنها را اندازه          

  . زان حمایت مالی دولت وجود ندارد د و می،دانشجویان و کیفیت فعالیتهاي علمی دانشگاهها

ایـن تحـوالت ارزیـابی    . گویی دانشگاهها به تغییرات اجتمـاعی را افـزایش داده اسـت         تحوالت اجتماعی نیاز پاسخ   

تولیدات آمـوزش  ارتقاي کیفیت این امر باید با هدف   . کند  میگاهها را ایجاب    هاي تحصیلی و عملکرد دانش      ها، رشته   برنامه

 مهارتهـاي دانـشجویان قبـل از    ،اي متمرکـز  در قالـب برنامـه  بایـد  آیـا   . عالی بر اسـاس  نیازهـاي بـازار صـورت پـذیرد            

گوي  توان دانشگاهها را پاسخ نه مید؟ آیا این امر باید به دانشگاهها واگذار شود؟ چگواالتحصیلی را مورد ارزیابی قرار د      فارغ

 کیفیت آمـوزش، پـژوهش و خـدمات اجتمـاعی    بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی در دانشگاهها کرد؟ آیا         

 )یـا متولیـان  (متـولی   حمایت مالی دولت مد نظر قـرار گیـرد؟ آیـا      نحوهمراکز آموزش عالی باید به عنوان یکی از عوامل          

  طراحی کند؟دولتی و غیردولتی تانداردهایی را براي عملکرد علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید اسآموزش عالی 

دهنـدة    مـدرك تحـصیلی نـشان     . گرایی به یکی از معضالت جامعه تبدیل شده اسـت           مدرك .مدرك گرایی  -6

، و نوع دانشگاه کیفیت مـدرك  موفقیت دانشجو در دروسپشتکار و میزان  نشانگر ها  ریزنمرهموفقیت دانشجو در دانشگاه،     

. اینک با تغییر و تحوالت پیش روي آموزش عالی در جهان مدرك تحصیلی ارزش کمتري خواهد داشت       . دهد  را نشان می  

 گذراندن یک دوره، فراگیري ،بنابراین.  بیشتر در پی اطالعات خاص در مورد تخصص فرد خواهند بود ،متقاضیان تخصص 

تواند دال بر مهارتهـاي تخصـصی یـک      هر یک به نوبۀ خود می،رس تخصصی در دانشگاهگذراندن چند دو یک مهارت،   

در آینـده مراکـزي در      .  علمـی هـستند    هـاي   گذرنامـه المللی کشورها به دنبـال صـدور          هم اکنون در سطح بین    . فرد باشد 

، افـراد را قـادر   هـا  نامـه گذرکشورهاي مختلف به وجود خواهند آمد که با ثبت مهارتها و دستاوردهاي افراد متخـصص در               

 چگونـه   . ببرنـد    از مهارتهـاي آنهـا بهـره       مهاجرپذیرسازند تا به راحتی به کشورهاي دیگر مهاجرت کرده و کشورهاي                می

اي را در میان      توان فرهنگ فراگیري مهارتهاي حرفه       حاکم بر جامعه را تغییر داد؟ چگونه می        گرایی  مدركتوان فرهنگ     می

  جوانان ترویج کرد؟

انداز وارد آموزش عالی خواهند شد، از لحاظ رفتـار   دانشجویانی که در طول برنامه چشم     . دانشجویان آینده  -7

رفتارهاي اجتماعی آنان متأثر از فرهنـگ اسـالمی و          . و ارزشهاي اجتماعی با دانشجویان نسل پیشین متفاوت خواهند بود         

خانواده و آموزش و پرورش نقش بزرگـی  در این میان، . اهد بود فرهنگ کشورهاي غربی و یا ترکیبی از این دو خو        ،ایرانی

 تغییـر خواهـد   همچنـان عالوه بر این، هرم سنی دانشجویان . را در تقویت فرهنگ نیروهاي انسانی آینده ایفا خواهند کرد      
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 متقاضـی   ،ر در هرمهاي سـنی بـاالت       بیشتري  ساله نخواهد بود و افراد     24 تا   18کرد و آموزش عالی دیگر مختص جوانان        

میان تحصیالت  ی  ارتباطاز سوي دانشجویان    اندازهاي اقتصادي بهبود نیابد و        اگر چشم . ورود به آموزش عالی خواهند شد     

احساس نشود، افراد متقاضی ورود به آموزش عـالی نخواهنـد بـود و              و خودشکوفایی   دانشگاهی و بهبود زندگی اقتصادي      

  .  مدرك به خارج از کشور مهاجرت خواهند کردپس از اخذنیز  آموختگان دانشبسیاري از 

مند به مباحث     در گذشته دانشجویان بیشتر عالقه    . نحوه یادگیري دانشجویان نیز همچنان در حال تغییر خواهد بود         

ـ . زایش اسـت  ـردي رو به اف   ـاربـث ک ـمندي دانشجویان به دروس و مباح        اکنون عالقه  ، اما نظري بودند  ال، ـر حـ  ـه هـ  ـب

مندیهاي متفاوتی نسبت به دانشجویان کنونی خواهنـد داشـت و ایـن          سال آینده نیازها و عالقه    و دو  بیستان  ـویـجـدانش

فرایندهاي مدیریتی و علمی دانشگاهها بیش از       . ریزان در آموزش عالی خواهد بود       موضوع چالش بزرگی پیش روي برنامه     

.  یافتن نقاط ضـعف انجـام شـود   با هدفِباید  این امر ست؛هاهر چیز نیازمند بازنگري با محوریت دانشجویان و نیازهاي آن        

شـود کـه انجـام اصـالحات علمـی و              اما مشکل از اینجا آغاز می      ،اند  البته بسیاري از دانشگاهها به نقاط ضعف خود واقف        

ور یـک  ایجاد تحول در مراکز آموزش عـالی کـش  . مدیریتی مستمر به عنوان یک فرایند در دانشگاهها نهادینه نشده است          

  .ضرورت است اما این تحول بدون بازنگري در فرایندهاي مدیریتی و علمی محکوم به شکست خواهد بود

 در آموزش عالی به اندازه پژوهش حـائز اهمیـت           کارآمدآموزش   .ایجاد توازن میان آموزش و پژوهش      -8

ارزیابی فعالیتهاي پژوهشی نظام کنونی، در . کند ایفا میرا این موضوع در مقطع کاردانی و کارشناسی نقش بیشتري       . است

اي برخـوردار اسـت و بـه همـین دلیـل ارزیـابی         از وضعیت تعیین کننده ، علمی براي تبدیل وضعیت و ارتقا      هیئتي  اعضا

. اي برخـوردار نیـست      و از جایگـاه ویـژه     محـدود شـده     و سـاعات تـدریس       به ارزیابی دانشجویان از اسـتاد        فاًآموزش صر 

شود و این موضـوع تـاکنون نتـایج      ارزیابی میآزمون سراسري آموزان در مقطع دبیرستان با        یی دانش اطوري که کار   همان

شـود و   با میزان پژوهش آنها ارزیـابی مـی  بیشتر  علمی نیز هیئتبر نداشته است، کارایی اعضاي      مثبتی را براي جامعه در    

ریف مجدد وظایف هیأت علمی و ایجاد توازن میـان  تع. اي را در آموزش به وجود آورده است  این موضوع مشکالت عدیده   

  .آموزش و پژوهش به ارتقاي کیفیت در دانشگاهها کمک خواهد کرد

کارایی در آموزش عالی به معناي میزانی است که مؤسسات آموزش عالی توانایی افزایش             .افزایش کارایی  -9

بـرداري از ابزارهـاي       بهـره . کنـد   ر این راسـتا ایفـا مـی       مدیریت نقش بزرگی را د    . هاي هزینه شده را دارند      بازدهی سرمایه 

و چالشی مهم پیش روي      به خصوص مدیریت مالی، در حمایت از اولویتهاي مراکز آموزش عالی امري ضروري               ،مدیریتی

ري و   ماننـد ادا   یآیا واگذاري خدمات  توان کارایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را افزایش داد؟             چگونه می . ما خواهد بود  

 آیا ارتباطی میان استقالل سـازمانهاي علمـی و           نماید؟ ایفاتواند در افزایش کارایی نقشی        پشتیبانی به بخش خصوصی می    

گویی وجود دارد؟ آیا ورود برخی فنّاوریها به آموزش عالی افزایش کارایی را به همراه داشته اسـت؟           افزایش کارایی و پاسخ   

  ها را کاهش و کارایی را افزایش داد؟ فنّاوریهاي نوین هزینهبرداري از  توان با بهره چگونه می

تحول در آموزش و بازنگري و    ایجاد   ،تحوالت اجتماعی و اقتصادي    و جهانی شدن،  .و بازآموزي آموزش   -10

م بسیاري از نیروهاي انسانی کـشور تواناییهـاي الز  .  نیروهاي انسانی را بیش از پیش نمایان ساخته استبازآموزي مستمر 

 به تحوالت جهانی ندارند؛ براي مثال، صنعت فناوري ارتباطات، اطالعات، الکترونیک و رایانه بیش از هـر چیـز                    توجهرا با   

تواننـد   ، بهتـر مـی   هـستند  تخصصهاي جدیـد که دارايافرادي  .با مهارتهاي نوین و به روز استنیازمند نیروهاي انسانی،   

تخصـصی  و آنهـایی نیـز کـه از مهارتهـاي     .  زندگی خود را بهبـود بخـشند   کیفیت عمل کنند و   همگام با تحوالت کنونی   
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هـاي بـازآموزي    هـاي آموزشـی و گـسترش دوره    بازنگري برنامه.  روز کنند الزم است که مهارتهاي خود را به      ند،    برخوردار

هـا در      دوره شـرکت در ایـن     و نیروهاي انـسانی بـراي     دانشجویان  هیئت علمی،   سیاستگذاري براي تشویق    کوتاه مدت و    

  . حائز اهمیت استتوسعه کشور 

ÎÎ!!!!!!!!!! ! ! ! !! ! !!! !! !! ! !!!!!!!! !!! !! ! ! !!!! !!! !!!! ! ! توسعه رشته هاي آموزشی، بدون توجه کافی به نیـاز       !!!

جامعه و تحوالت جهانی و رشد بدون برنامه آموزش عالی غیر دولتی بویژه در مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري، عـدم                        

از سویی دانش آموختگـان  . شود  نیازهاي کاربردي جامعه موجب عدم تطابق با تقاضاي بازار کار می          توجه آموزش عالی به     

از این رو بخشی از دانش آموختگان بیکار        . پردازند  اغلب مورد نیاز بازار نیستند و از سوي دیگر دانشگاهها به نیاز بازار نمی             

هاي دانشگاه بـراي مـشاغل بـه کـار نیایـد،              وقتی آموخته . و یا شاغل در شغلهاي ناهمگون در جامعه وجود خواهد داشت          

  .مدرك گرایی رواج خواهد یافت، زیرا مدرك مجوزي براي تصدي یک شغل و برخورداري از مزایاي آن خواهد شد 

رسد ما به گونه جدیدي از آموزش عالی نیازمندیم که در آن به لزوم سـنخیت نظـام آمـوزش عـالی بـا               به نظر می  

و در آن نظام    . عه توجه شده باشد، تا نظام مزبور بتواند پاسخگوي انتظارات جامعه از آموزش عالی کشور باشد               نیازهاي جام 

  . اي نشان داده شود به مسایلی همچون کیفیت آموزش، و دانش حقیقی توجه ویژه

ÎÏ!!!!!!!!!!! !!! !! ! ! !!!! !! !! !!! ! !! !!! !! !Ž ! ! ! !!! ! !! !!! ! ! !º!  یکی  افزایش حضور دختران در دانشگاهها نیز 

این امر گرچه ذاتاً مثبت و خوشایند است اما با توجه به شـرایط جامعـه کنـونی،                  . از چالشهاي مهم آموزش عالی می باشد      

عدم انگیزه پسران براي حضور در دانشگاهها و عدم توازن میان متخصصین دختر و پـسر                . آورد  نگرانیهایی را به وجود می    

!!.ورد،چالشهایی را در آینده به وجود خواهد آ

!!!!!!!!! ! ! ! !! !!! ! !! !! !!! !! !! !!š ! ! !! !!! !!! ! ! !!! !! اي اسـت کـه از اواخـر قـرن بیـستم               جهانی شـدن پدیـده     !!

جهانی شدن در قلمرو علم و دانش نیـز بـا سـرعتی          . باشد  میالدي به صورت جدي در ابعاد گوناگون در حال گسترش می          

گیـرد مگـر آنکـه ایـن       در زمینه علم صورت نمـی رود و در دنیاي امروز هیچ اکتشاف و پیشرفتی          شگرف رو به تکامل می    

گیران و  بسیاري از تصمیم. پدیده در سطحی وسیع و با همکاري مراکز متعدد با پتانسیلها و تواناییهاي مختلف  انجام گیرد 

شـتن  کنند با نفی یـا حـداقل نادیـده انگا    مدیران جامعه از نقش حیاتی همکاري علمی با دنیاي خارج ناآگاهند و تصور می         

ترین تحقیقات نیز نیاز  از سوي دیگرساده. هاي علمی دست یافت توان به پیشرفتهاي مطلوب در زمینه دنیاي بیرون نیز می 

به داشتن مواد اولیه و دستگاههایی براي سنجش آنها دارند و بدون وجود آنها سطح تحقیقات از حد خاصی باالتر نخواهد                    

مروزه تحقیقات به شدت به فناوري پیشرفته وابسته شـده و ایـن فنـاوري نیـز در                  ا. رفت و در حد نظري باقی خواهد ماند       

  . اختیار معدود کشورها است

  .شود با برقراري ارتباط با کشورهاي توسعه یافته امکان توسعه علمی فراهم می

کشورهاي در حـال  تواند در جهت تغییر روند فرار مغزها از   همکاري بین المللی در زمینه آموزش عالی از جمله می     

تحقق این امر، افزون بر اینکه نیازمند سیاستگذاریهاي مناسب و مؤثر داخلی از سوي کشورهاي . توسعه به کار گرفته شود  

هاي بومی و ملی است، بـه هماهنگیهـایی در سـطوح              هاي مساعد و جاذبه     در حال توسعه مانند ایجاد امنیت و سابر زمینه        

  تا مراجعت دائم یا موقت متخصصات ممتاز را به کشورهاي اصلی خود، هموار و تسهیل کند المللی نیز احتیاج دارد  بین

ÎÑ!!!!!!!!! !!!! !!! ! ! !!! !!! ! !! ! !! ! !!! !! ! !! !! ! !! !!  یکی دیگر از مـشکالتی کـه آمـوزش عـالی بـا آن               !!!

همچنین قوانین و از آنجا که ساختار دانشگاههاي کشور و       . مواجه است پراکنده کاري و پرکاري هدایت نشده اساتید است         
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اند و نیز با توجه به مشکالت اقتصادي، اکثر اعضاي هیات علمی فقـط                مقررات در جهت آموزش و تدریس تدوین گردیده       

میزان حضور اعضاي هیات علمی بـه  . اند تدریس در دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی را به منزله شغل اول و دوم برگزیده           

ها و کمک به گروههاي علمی ناکافی است و از آنجا  نامه ویان، هدایت و نظارت پایان    منظور پاسخگویی به سؤاالت دانشج    

بخـشی از علـل     . شـوند   کنند دچار رکود علمی می      که بخشی از اعضاي هیات علمی بیشتر وقت خود را صرف تدریس می            

از علـل دیگـر، کمبـود    . اسـت این رکود علمی ناشی از نارسایی در نظارت و ارزیابی از کار اعضاي هیات علمی دانشگاهها          

نهادهاي علمی در دانشگاهها در جهت کمک به ارتقاي توانمندیهاي شغلی و مهارتهـاي تـدریس اعـضاي هیـات علمـی          

در راس . البته علل بخشی از مشکالت هیات علمی مربوط به مشکالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور اسـت             . است

نـامطلوب  ). 1373سـیاري،   (ست که بدرستی در جامعه بازشناخته نشده است         این مشکالت منزلت اجتماعی هیات علمی ا      

هاي الزم براي ارتقاي کیفیت کار و اشـتغال بـیش از حـد بـه                  بودن نظام پرداخت به اعضاي هیات علمی و فقدان انگیزه         

  .تدریس ، تاثیر مستقیم بر وضعیت کادر آموزشی به لحاظ کمی و کیفی دارد

ÎÒ!!! ! ! ! . رسد مهمترین چالشی که آموزش عالی با آن مواجه اسـت، مـساله تـامین بودجـه اسـت             به نظر می   !!!

. توسعه و گسترش آموزش عالی به مثابه یکی از فعالیتهاي عمده اقتصادي در سطح جهان، نیاز به تامین بودجه کافی دارد    

اري، دانـشگاهها قـادر بـه    گـذ  بـدون ایـن سـرمایه   . گذاري ممتد در سطوح مناسب است   توسعه این بخش مستلزم سرمایه    

آوري اطالع رسانی، که می تواند شیوه آموزش و نحوه تحقیقـات آنهـا را دگرگـون                   برداري از تحوالت اساسی در فن       بهره

توانند به بودجه دولتی به عنوان تنها منبع تامین بودجه خـویش اکتفـا               بدیهی است که دانشگاهها نمی    . سازد، نخواهند بود  

در غیر این صورت دانشگاهها قادر نخواهند       . ع ساختن منابع بودجه امري ضروري و اجتناب ناپذیر است         امروزه، متنو . کنند

تنوع منابع بهترین ضامن استقالل نهادهاي آموزشـی  . اي کنند بود با چالشهاي آینده مقابله و با رقباي خود رقابت شایسته   

هاي خود را عمالً کنتـرل        ند عوامل اصلی تاثیر گذار بر هزینه      نهادهاي آموزش عالی باید در موقعیتی باشند که بتوان        . است

تامین بودجه، چه از سوي دولت و چه از سوي بخش خصوصی، بر میزان دسترسی، انتخاب و کیفیت آموزش عـالی                  . کنند

ل و مـسئولیت  تواند مستقیماً بر نحوه گزینش دانشجو، اداره، استقال         دولت با تامین بودجه آموزش عالی می      . گذارد  تاثیر می 

  .پذیري دانشگاهها و در نهایت، کیفیت آموزش و پژوهش تاثیر بگذارد

  :  مصادیق تحقق برنامه هاي توسعه بخش آموزش عالی-7-4

 میزان موفقیت عملکرد آمـوزش      ،در پاسخ به سوالهاي چهارم تا هفتم پرسشنامه که میزان تحقق اهداف برنامه ها             

 میزان انسجام و هماهنگی     حتواي برنامه ها،  ــتکمیل کنندگان پرسشنامه از م    % 80  حدود عالی در جهت تحقق برنامه ها     

این امر در خور  ، اظهار بی اطالعی نموده اند کهبرنامه ها و میزان صحت تدوین اهداف برنامه ها در آنها پرسش شده بود         

تی از اهداف کمـی را از موفقیتهـاي   مدیریت بخش را ناچیز تلقی نموده و تحقق قسم       موفقیت  مابقی ؛    % 20. توجه است   

دوم و سوم توسعه ذکر کرده اند و در مجمـوع بـه عـدم ارتبـاط منطقـی میـان        بخش آموزش عالی طی برنامه هاي اول،  

  .سیاستهاي اجرایی و اهداف کالن بخش اشاره نموده اند 
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  موزش عالی  مصادیق تحقق برنامه هاي توسعه بخش آموزش عالی از نظر ذینفعان آ-)4-7(جدول 

  مصادیق تحقق برنامه هاي توسعه بخش آموزش عالی  ردیف

  موفقیت در اهداف کمی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بویژه از طریق دانشگاه پیام نور  1

  رشد دوره هاي تحصیالت تکمیلی  2

  توجه نسبی به کیفیت دوره هاي تحصیالت تکمیلی  3

  رشد تحقیقات نسبت به سال پایه  4

  کیل هیات هاي امناي دانشگاههاتش  5

6  
توجه به شیوه هاي جدید آموزشی و وجود تالشهاي نوین در جهت ایجاد دانشگاه مجازي و آموزشهاي 

  الکترونیکی

  توجه به شناسایی استعدادهاي درخشان و حمایت از آنان  7

  تالش در جهت اصالح وظائف ، اختیارات و ساختار آموزش عالی  8

  



کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

  الصه و نتیجه گیريفصل پنجم ـ خ

 بیان مسألهـ5ـ1

ي تکنولـوژي مـواد  بـه دوره ي      با تحول جامعه ي صنعتی به جامعه ي اطالعاتی، جهـان در حـال عبـور از دوره                 

در . زندگی، بیش از پیش، مبتنی بر دانایی می شود و شاهد ظهـور اقتـصاد دانـش هـستیم                  .  است (IT)فناوري اطالعات   

ناب ناپذیري باید جامعه اي یاد گیرنده باشد، محتواي علمی مشاغل روز به روز افزایش مـی  ي جدید که به طرز اجت     جامعه

موضوعیت پیدا می کند در چنین شرایطی است که آموزش عالی در حـال  ) 1دانشکار(یابد و مفهوم کارگر  و کارمند دانش       

اوري و یادگیري در سطح عـالی، نقـش   علوم، تحقیقات و فن.  است"صنعت آموزش عالی"کاالیی شدن و تبدیل یافتن به  

؛ شاف 1370تافلر، (تر و تعیین کننده تري در فرایند توسعه ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیدا می کند           مرکزي

، براي همین است که کارشناسان و نظریه پردازان بهنگام تهیه طرح اولیه ي برنامه ي چهارم )Brown و   Zouz؛  1375

 طراحی کردند و این مفهوم مستلزم تعریـف جایگـاه       "توسعه ي دانایی محور   "ن نیز، آن را بر مبناي مفهوم        توسعه در ایرا  

ي مهم توسعه منابع انسانی به عنوان پایه  آموزش عالی پشتوانه. هاي توسعه است تري براي آموزش عالی در برنامه     اساسی

ع ، دروندادهایی براي سـایر خـرده سیـستم هـاي توسـعه      بروندادهاي آموزش عالی در واق. ي کشور است  ي اصلی توسعه  

هر گونه ضعف و نارسایی در برنامه ریزي و عملکرد آموزش عالی، مـی توانـد بـه کاسـتی و یـا حتـی         . محسوب می شود  

ي ملی بینجامد و به همین دلیل، مدیریت و برنامه ریزي توسعه در کشور نیازمند توصـیف و                    اختالل در فرایندهاي توسعه   

هاي توسعه است تا از این طریق بتوان در مسیر جاري و  ي بخش آموزش عالی در طی برنامه        یل علمی روند از گذشته    تحل

تحقیق حاضر در این راستا، طراحـی شـده و بـه    . آتی در این خصوص، اصالحات الزم به عمل آورد و آن را بهبود بخشید          

  .اجرا در آمده است

  :هاي گردآوري اطالعات روش تحقیق نمونه گیري و ابزارـ5ـ2

و براي تحلیـل رونـد      ) نوشتاري و الکترونیکی  (در پژوهش حاضر براي مباحث نظري از روش تحقیق کتابخانه اي            

روش کلی به کار گرفته شـده در  .  استفاده شده است  1 و تحلیل محتوا   2برنامه هاي اول تا سوم از روش مطالعه ي اسنادي         

                                                          
1 - Knowledge worker
2 - Documentary study
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 نفري از   200 نمونه اي    ، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها          شناساییراي  ب.  است 2 تحلیلی -تحقیق، روش توصیفی    

ي آماري خبرگان و ذي نفعان شامل اعضاي هیات علمی دانشگاهها و متخصـصینی داراي سـمتهاي مـدیریتی در                      جامعه

ه بـا نـرخ بازگـشت       ي ساخته شـد     ي دکتري مبنا قرار گرفته و از طریق دو پرسشنامه           آموزش عالی و نیز دانشجویان دوره     

5/37 %(Rr=37,5%) اطالعات الزم گردآوري و تحلیل شده است .  

   مبانی و چارچوب نظري ـ5ـ3

فیلیپ گومبز، برنامه ریزي آموزش عالی را کاربرد تحلیل نظام مند فرایندهاي آموزش عالی به منظور پاسـخگویی                  

کل جامعه، و مک میک آن را فرایند مـداوم اطـالع یـابی،              واقع گرایانه و موثر به تقاضاها و نیازهاي آموزش گیرندگان و            

ریزي آمـوزش عـالی       برنامه). 1370افشاري و دیگران،    (اطالع رسانی، تصمیم گیري و ارزشیابی با هدف بهبود دانسته اند            

ان، الگوي نخست، رویکرد سنتی به برنامه ریزي است کـه در آن شـهود مـدیر             . در چهار الگوي متمایز قابل مقایسه است      

هدف گرایی خطی و غیر قابل انعطاف، تمرکز گرایی، مطلق اندیـشی،     . نقش سایر ذي نفعان را تحت الشعاع قرار می دهد         

بسته بودن و درون گرایی و توجه اندك به محیط وموقعیت بیرونی و سرانجام کمیت گرایی به بهاي نادیده گرفتـه شـدن    

هاربیـسون،  (م از دیگر ویژگی هاي رویکرد سـنتی بـه برنامـه ریـزي اسـت         گرایی الز    آینده  ي کیفی و فقدان     ابعاد پیچیده 

ریزي است که در آن با پرهیـز          الگوي دوم، الگوي سیستمی برنامه    ). 1374 ، کارلسون و آکرمن،      1362 و   8؛ برگن،   1370

ر رابطه متقابل بـا  شود، همه ي عناصر و اجزاي سیستم د از خطی دیدن و یک طرفه دیدن، به فرایند و باز خورد توجه می        

از جمله کمیت با کیفیت و درون با بیرون به طور نظام مند مـورد  . شود هم و به صورت کلیتی متعامل با محیط تحلیل می        

در الگوي سوم، یعنی الگوي مشارکتی و تعاملی، بر سـاخت           ). 1375؛ ایکاف   1374کافمن و هرمن،    (مطالعه قرار می گیرد     

زنی و توافق رضـایتبخش       ها در مسیر و از طریق گفتگو، چانه         گیري  ي نفعان، تعریف جهت   ي ذ   نامتمرکز، سهیم شدن همه   

و بـاالخره  ). Dunn, 1998، 1380، هاولـت و رامـش   1369الوانی، (شرکا و سرانجام پذیرش تنوع و تکثر تاکید می شود 

 و فراکنـشی، تحلیـل و ارزیـابی         الگوي چهارم، الگوي راهبردي است و از ویژگی هاي برجسته ي آن، آینده گرایی فعـال               

أمان درون و بیرون، تعریف مسیر براساس تحلیل شرایط و موقعیتهاي متحول، نگـرش بـه فراینـد برنامـه بـه صـورت           تو

فرایندي باز و پویا و شناختی جامع و فراگیر، تاکید بر فهم قواعد و رفتار سایر بازیگران و نیز توافق یاران و شرکاي برنامه                        

نـی ،   یم؛  1376براین کویین، مینتز برگ و جیمز،       . (رگرفتن ماموریت از طریق تحلیل و گفتگو و ارزیابی است         و سرانجام ب  

1382  ،1994 Mintzberg,(                     بدین ترتیب مالحظه می شود که تفکر برنامه ریزي و رویکردهـا و الگـوي آن در طـول 

از . مشارکتی و سرانجام راهبردي توسعه یافته اسـت       قرن بیستم، تحول پیدا کرده و از رویکرد سنتی به رویکرد سیستمی،             

ي   ي آخر قرن بیستم، هم در عرصه ي آرا و نظریات برنامـه ریـزي و هـم در صـحنه                      سوي دیگر حداقل در یکی دو دهه      

ریـزي بـودیم و طـی آن،      عمل و الگوهاي اتخاذ شده ي برنامه ریزي، شاهد تحوالتی مفهومی و پارادایمی در امر برنامـه                

 ریزي از مفهوم اجباري خود به ارشادي و اطالع رسانی، از دولت گرایی بـه تقاضـاگرایی، از رویکـرد قیمومـت بـه                         برنامه

                                                          

1 - Content Analysis
2 - Descriptive - Analytic
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 ریاضی به مدلهاي ـهاي بسته به باز، از مدلهاي صرفا کمی   رویکرد گفتگو و مشارکت، از تمرکز به عدم تمرکز، از سیستم

ه نگري و آینده اندیشی و از ساده سازي به فهم پیچیدگی ، تحول و کمی  کیفی، از پیش بینی به معناي سنتی آن به آیند

بسط پیدا کرده است به طوري که این تحول حتی کشورهایی مانند شوروي سابق و چین و جوامع پیرو الگوهـاي آنهـا را                    

  ).World Bank, 1993 ؛ SPO,2001 و Kemme, 1995، 1382توفیق، (نیز در بر گرفته است 

و از جمله در آموزش عالی ي انجام گرفته در این تحقیق نشان می دهد که برنامه ریزي در ایران ي اسناد مطالعه

یز دگرگـونی مفهـومی و   ـــ ردي و نــبـنتوانسته است پا به پاي تغییر رویکردها از برنامه ریزي سنتی به برنامه ریزي راه        

 در ایران شـوراي اقتـصاد تـشکیل         1316در سال   . بکند پارادایمی صورت گرفته در تفکر برنامه ریزي، تحول و توسعه پیدا          

پـس از انقـالب   .  برنامه تهیه و اجرا شد5 آغاز یافتند و تا پیروزي انقالب اسالمی،    1327برنامه هاي عمرانی از سال      . شد

پس . ت  اسالمی و با انقالب فرهنگی ، برنامه ریزي آموزش عالی به عهده ستاد و شوراي عالی انقالب فرهنگی قرار گرف                   

در تاریخ برنامه ریـزي  . ، سه برنامه ي پنج ساله ي توسعه، تنظیم و اجرا شده است1368پایان جنگ تحمیلی و از سال       از  

بود که توجه ضعیفی در برنامه به آموزش آغاز شد و این توجـه و رویکـرد در                  ) 1342 – 46(ایران، تنها از برنامه ي سوم       

ب، قدري افزایش یافت ولی همچنان، ضعفها و نارسایی هایی در ساختار برنامه وجود برنامه ي چهارم و پنجم قبل از انقال     

داشت که سبب شد جایگاه آموزش عالی در برنامه ي توسعه و سازوکارهاي الزم براي تشخیص چالشها و اولویتهـاي آن                     

در کـل   ). 1381 و   1379،  فراسـتخواه (و ارزشیابی مداوم میزان تحقق اهداف باالخص کیفی آن همچنـان مغفـول بمانـد                

 مجددا به صورت متعارف آغاز یافت، براي دانشگاهیان و دانشگاهها، نقش جدي    1368برنامه ریزي توسعه نیز که از سال        

داوم ـــکمیت گرایی، فقدان پویایی و انعطاف، نبود سیستم باز و کارآمد اطالعات و فقدان ارزشیابی م.  و موثري داده نشد

یی و نهادینه نشدن شبکه ي مشارکت و تعامل ذي نفعان، از جمله ي نقائصی بود که برنامـه ریـزي در                     و موثر، تمرکزگرا  

ایران و از جمله برنامه هاي مربوط به آموزش عالی در کشور ما به استناد رویکردهاي نظري و تجـارب جهـانی دچـار آن             

  ).همان(بوده است

هـاي اول و دوم   ساختار و عملکرد بخش آموزش عـالی در برنامـه        ـ5ـ4

  توسعه 

نتیجه اي که در این پژوهش از بررسی اسناد برنامه هاي اول ودوم بـه روش تحلیـل محتـوا و براسـاس مبـانی و        

چارچوب نظري اشاره شده در قسمت قبل، به دست آمده است حکایت از آن دارد کـه شـیوه هـاي هـدف گـذاري بـراي            

لمی نبود و شفافیت الزم را نیز نداشت و در آن هدفها صـرفا براسـاس                آموزش عالی، مبتنی بر رهیافتها و روش شناسی ع        

شهود معدودي از دست اندرکاران برنامه ریزي و بدون تحلیل علمی نظامهاي ملـی، سیاسـی، اقتـصادي، اداري، امنیتـی،               

ز قانونمنـدي  اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، علمی و تکنولوژیکی تعیین شده بود، در نتیجه رشد آمـوزش عـالی در کـشور ا                   

  .الزم و هماهنگی با نیازها و تقاضاها برخوردار نبود و از تخصیص بهینه ي منابع فاصله داشت

ي اول فاقد شاخص ها و معیارهاي الزم براي تبدیل شدن به اعتبارات هزینـه             اهداف کمی آموزش عالی در برنامه     

) آن هم فقط حـضوري (ف کمی صرفا به بخش دولتی    از این گذشته، اهدا   . اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي بوده است        

هـاي مختلـف    همچنین اهداف از یکپـارچگی الزم در خـصوص دوره  . تمرکز یافته و بخش غیردولتی را در برنگرفته است   
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در برنامه دوم، اهداف کمی آمـوزش عـالی را هالـه اي از ابهـام حقـوقی و            . برخوردار نیستند و جامعیت کافی را نیز ندارند       

ی به لحاظ الزام آور بودن براي دستگاهها فرا گرفته است، زیرا این اهداف در پیوست برنامه آمده اند، پیوستی کـه در        قانون

گذشته از این، پیش بینی اهداف مزبور چنان با واقعیت هاي اعتباري بخـش هـا بیگانـه     . هیچ مرجعی تصویب نشده است    

فقدان دقت و تمایز الزم مانند ظرفیتهاي فیزیکی به تفکیک . ار گرفتبود که جداول کمی اعتبارات، مکررا مورد تعدیل قر   

بینـی سیاسـتهاي توسـعه ي دوره هـاي      گروههاي تخصصی و نیز عدم انسجام الزم در میان اجزاي برنامـه ماننـد پـیش            

فهاي تحصیالت تکمیلی بدون تخصیص منابعی براي فضاهاي فیزیکی مورد نیاز براي آن، از دیگر مواردي بود کـه ضـع                    

  .ساختاري برنامه دوم را منعکس می کرد

مشکل دیگر که تحلیل محتواي هر دو برنامه ي اول و دوم، آن را آشکار می سازد مربوط به سیاستها و خط مشی        

هاي اجرایی بخش آموزش عالی است که در هر دو برنامه تنها به ذکر کلیاتی در این زمینه اکتفا شده و رابطه ي آنهـا بـا     

توان بـه هـدفهاي    به عبارت دیگر سیاستها معلوم نمی کنند که چگونه می    . یفی و کمی در ابهام فرو رفته است       هدفهاي ک 

حتی گاهی میان بعضی از سیاستها با اهداف کمی و یا میان سیاستهاي مختلف با هـم تنـاقض وجـود        . برنامه دست یافت  

مانند انطباق برنامه هاي درسی بـا نیازهـاي         (شده است   همچنین براي برخی از هدفهاي کیفی که در برنامه تعریف           . دارد

  .اساسا هیچگونه سیاست اجرایی تعیین نشده است) جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه ي علوم و تکنولوژي نو

با اهداف پیش بینی شده در آن برنامه نشان دهنده انحـراف      ) 1372(مقایسه ي عملکرد برنامه اول در سال نهایی         

بـیش از  % 140و در تعـداد دانـشجویان بخـش غیـر دولتـی             % 50که در جمع تعداد دانشجویان به میزان        است به طوري    

% 22کمتر از اهداف و همین عملکرد در آموزش پزشـکی           % 14اهداف، تحقق یافته است و عملکرد کل دانش آموختگان          

ن صورت بود که هدف برنامـه، رسـیدن   بدیهاي کیفی  انحراف عملکرد برنامه  اول در شاخص    . بیشتر از اهداف بوده است    

ي فضاي کالبدي براي دانشجویان افزایش و بهبـود           بود تا بدین صورت سرانه    % 147به  % 164برداري از فضا از       نرخ بهره 

رسیده است که نتیجـه ي  % 270به % 164پیدا بکند اما در عملکرد برنامه، این نرخ نه تنها کاهش و بهبود نیافته، بلکه از        

و نیز عمرانی برنامه اول نیز در سال نهایی، انحرافـی بترتیـب در حـد           ) هزینه اي (اعتبارات جاري   .  انحرافی بود  رشد کمی 

انحـراف از اهـداف پـیش    ) 1378(در عملکرد برنامه ي دوم نیز در سال پایـانی آن  . از اهداف داشته است   % 443و  % 290

، در عملکـرد    % 16و غیر دولتی    % 27 دانشجویان بخش دولتی     این انحراف در عملکرد تعداد    . بینی شده وجود داشته است    

و در غیـر    % 20در عملکرد دانـش آموختگـان در بخـش دولتـی            % -9و غیردولتی   % 44پذیرش دانشجو در بخش دولتی      

گفتنی است که عملکرد برخـی از تبـصره         .  بوده است  -% 24و  +% 24و در اعتبارات جاري و عمرانی بترتیب        % 10دولتی  

ي جـامع ده سـاله        تهیـه برنامـه    (36ي نقاط قوت بود که از آن جمله می توان به تبـصره                ي دوم در برگیرنده     نامههاي بر 

جـذب نیروهـاي     (40تبـصره   ) تربیت نیروي انسانی براساس روش تعادل بـازار کـار و هـدف تـامین تقاضـاي اجتمـاعی                  

ایجـاد دوره هـاي تحـصیلی شـبانه و           (87ره  تبص) متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهاي متخصص داخل          

تکلیـف  (و بنـد ب  ) تعمیم مزایا  و تسهیالت اعطایی به اعضاي هیات علمـی ( بند الف 89تبصره ) خاص با دریافت هزینه  

از اعتبارات تحقیقاتی خود با عقد قرار داد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و اعـضاي هیـات                 % 15دستگاهها براي هزینه    

و بند ب   ) اجازه تدریس به اعضاي هیات علمی غیر ایرانی خارج از کشور در دوره هاي دکتري              ( بند الف    90ره  تبص) علمی

  .اشاره کرد) مبادله تفاهم نامه علمی و پژوهشی میان دانشگاههاي داخل و خارج(

ت سیستمی و   آن اشاره شد، حال     در مجموع می توان نتیجه گرفت که برخی نقاط قوت موجود که در سطور اخیر به               
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ها و نارسایی هاي اساسی بود و سبب می شد که آنها از شـرایط   نظام مند نداشت و ساختار کلی هر دو برنامه داراي ضعف   

و لوازم و شاخصهاي برنامه ریزي با رویکرد سیستمی مشارکتی، تعاملی و راهبردي فاصله ي بعیـدي داشـته باشـند و بـه           

ذار با توجه به محدودیت منابع و به صورت عقالنی و مبتنـی برگفتگـوي رضـایت      همین دلیل از تعیین اولویتهاي هدف گ      

بخش بین ذي نفعان، عاجز بمانند و نتوانند چه در درون نظام آموزش عالی و چه در نسبت میان آن با تقاضاها و نیازهاي                    

  .جامعه، تعادل مطلوبی ایجاد کنند و به اصالحات ساختی و کیفی یاري برسانند

ـ 5ـ   5 ي سـوم در سـالهاي    بررسی عملکرد بخش آموزش عـالی برنامـه    

  : آناجراي

 تحلیل محتواي برنامه ي سوم و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آن تا زمان اجراي این پژوهش نشان مـی دهـد                

ت که ضعفهاي ساختار برنامه ریزي و بخش آموزش عالی آن در کشور که در بحـث از دو برنامـه ي اول و دوم در قـسم                      

  .ي سوم نیز  نوعا به قوت خود باقی مانده اند قبل به آن پرداخته شد، در برنامه

، سیاستهاي استراتژیک و اهداف کیفی احیانـا بـسیار چـشم            يا گیري ه  بخش آموزش عالی برنامه ي سوم؛ جهت      

ی در آن به منظـور      ي مشارکت مردم    ي آموزش عالی و توسعه      هاي عرضه   تنوع بخشیدن به نظام   . نوازي را در بر می گیرد     

پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی، روزآمد کردن محتواي رشته هاي تحصیلی بـا توجـه بـه نیازهـاي متنـوع، شناسـایی و                       

شکوفایی استعدادهاي درخشان، روزآمد کردن دانشگاهها و مراکز پژوهشی از نظر دسترسی به اطالعات علمـی جهـان و                   

 موسسات آموزش عالی ازجمله ي این اهداف کیفی است که بعضا راهکارهاي             کارآمد کردن نظام ارزیابی درونی و بیرونی      

اجرایی مناسبی نیز براي آنها پیش بینی و اقداماتی تاکنون صورت گرفته است ولی  بخشی از مهم تـرین اهـداف کیفـی                        

 بـین برنامـه هـاي     براي مثال یکی از اهداف کیفی برنامه ي سوم ایجـاد همـاهنگی            . برنامه با نارسایی هایی همراه است     

هایی که براي تحقق این هدف اتخاذ        ارها و فعالیت  ــتوسعه ي آموزش عالی با نیازهاي توسعه ي کشور است، اما سازوک           

یکی از فعالیتهـا اجـراي   . شده است به گونه اي بود که نمی توانسته به صورت اثر بخشی، هدف یاد شده را متحقق بسازد 

نهـایی آن در   صصی و سیاست گذاري توسعه ي منابع انسانی کـشور بـود کـه گـزارش    طرح نیاز سنجی نیروي انسانی تخ   

همچنین در مورد برنامه هاي دهساله دانـشگاهها، چهـار چـوب    . حالی ارائه شده که چهار سال از برنامه سپري شده است         

ي بررسی برنامه هاي تهیـه      بینی شده برا    مطالعاتی مشترکی در اختیار دانشگاهها قرار نگرفته و کمیته ي کارشناسی پیش           

  .از این گذشته بین فعالیتهاي مختلف مربوط به این هدف، هماهنگی الزم صورت نگرفته است. شده، تشکیل نشده است

یکی دیگر از اهداف برنامه سوم، ایجاد و تقویت قطبهاي علمی در دانشگاههاي مستعد بود که در عمل، بـه دلیـل       

عنوان قطب علمی، منابع مالی اختصاص یافته، کم رنگ شده و به ویـژه هـدف تولیـد        تعریف رشته ها و محلهاي زیاد به        

ي سـوم   همچنین از سایر اهـداف برنامـه     . دانش با همکاري استادان برجسته ي خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است            

ي بخـش     کمـی بـی رویـه     ي    ظام آموزش عالی اشاره کرد که به دلیل توسـعه         ــتوان به توازن آموزش و پژوهش در ن         می

آموزش عالی از یک سو که بار آموزشی و حق التدریس را افزایش می داد و از سوي دیگر شرایط در آمـدي دانـشگاهیان               

 درمـانی آنهـا در دانـشگاههاي علـوم پزشـکی      –که به اشتغال آنها در خارج از دانشگاهها و افزایش بار خدمات بهداشتی     

کیل نشدن شرکتهاي خدماتی علمی  و تحقیقاتی اعضاي هیـات علمـی، تحقـق هـدف       انجامید و به ویژه به سبب تش        می
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  . با مانع مواجه شده است"توازن آموزش و پژوهش"

 براي اصالحات سازمانی در نظام آمـوزش عـالی          99سیاست پیش بینی شده برنامه ي سوم در فصل یازدهم ماده            

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به منظور انسجام بخشیدن      به صورت اصالحات ساختاري در اهداف، وظایف و تشکیالت          

به امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی کشور که به الیحه ي تشکیل وزارت مزبور با وظایف برنامه ریـزي حمایـت و                       

اي و پس از انجام برخـی اصـالحات ، در مـــجلس شــور             پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاستها انجامید          

اهداف کمی برنامه ي سوم در برخی شاخص ها طی سالهاي اجراي آن نـسبتا متحقـق   .اسالمی در حال تصویب می باشد 

 نـسبت   81 و   80،  79مثال شاخص دانشجویان طی سالهاي      . شده ولی انحرافاتی نیز در بعضی عملکردها وجودداشته است        

این در حالی است که عملکرد برنامـه در  . قق شده است  متح% 91،  % 98،  %106به اهداف پیش بینی شده در کل بترتیب         

براي مثال در طی سه سال . برخی از تفاصیل همین شاخص، انحرافات قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده داشته است           

ـ       ملکرد برنامه در دانشجویان دوره    ــیاد شده ع   ،  در دانـشجویان  %2، % 3،  % 8ترتیـب فقـط     ه  ي کاردانی نیمه حضوري ب

  .بوده است% 42، % 43، %43اردانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب ـــک
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 غربـی  جنـوب آسیاي     چشم انداز توسعه ي بلند مدت جمهوري اسالمی ایران آمده است که ایران در سطح               سند در

سند چشم  ( و فناوري دست یابد      علمییگاه اول اقتصادي،    شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه به جا         

 کـه از    اسـت ي انسانی        اهمیت حیاتی برخوردار است، شاخص توسعه      ازیکی از شاخصهایی که در این راستا        ). 1382انداز،  

 انـسانی  توسعه ي 2003براساس گزارش .  توزیع درآمد و متوسط طول عمر تشکیل می شود        تحصیالت،سه عنصر میزان    

وزدهم قـرار دارد    ـــ  در رتبـه ي ن     همـسایه  کشور آسیاي میانه، قفقاز و خاورمیانه و         24زمان ملل متحد، ایران در میان       سا

)Human Development Report 2003آنچه در سند با ترتیب مالحظه می شود که میان وضع موجود کشور بدین 

هاي طی این   کشور یکی از پیش شرطعالیعه ي آموزش مطمئنا توس. چشم انداز آمده است، فاصله ي بعیدي وجود دارد      

ایـن در  . وزش عـالی اسـت  ـــ  ي مفهوم برنامه ریزي در بخش آمتوسعهفاصله در سالهاي آتی است که مستلزم تحول و     

 کـشور ریزي در      حاضر، بخش آموزش عالی برنامه هاي توسعه، به تبع کل ساختار برنامه            تحقیقحالی است که بنابر نتایج      

 جهـانی برنامـه ریـزي همچنـان     يهیافتها و رویکردهاي علمی و تحوالت مفهومی و پارادایمی در دانـش و اندیـشه       از ر 

ها می توان     به عنوان نمونه اي از این کاستی      .  می شود  دیدههاي روش شناختی در آن        فاصله داردو به همین دلیل کاستی     

هـاي   ینه شدن نظام ارزشیابی مداوم، فقدان ارزیـابی محـیط      روند گذشته، عدم نهاد    براساسبه پیش بینی هاي غیر علمی       

 مجموعه ي تصمیم گیـران      تقلیل و درونی، مشارکت نداشتن کلیه ي ذي نفعان برنامه در فرایند برنامه ریزي و                یرونیــب

  . عملکردي اشاره کردکلیدي و تدوین نشدن شاخصهاي ریزي برنامهي  به جمع کوچکی از اعضاي کمیته

ها و وجوه اشتراك و افتراق     رئوس برنامه  استخراجي توسعه و      اضر، پس از تحلیل محتواي سه برنامه       پژوهش ح  در

 ها و پرسشنامه دوم حاوي سـواالتی بـاز          برنامه اول معطوف به اجزاي      ي  پرسشنامه.  استآنها، دو پرسشنامه تنظیم شده      

 دو ابزار و بـا مراجعـه بـه خبرگـان و ذي نفعـان      براساس این .  بوده است  پاسخگویانبراي اطالع از نگرش هاي تفصیلی       

 وجـود  ــ 1:  نقاط قوت  مهمتریني     تحلیل صورت گرفته است که بر مبناي نتایج آن، از جمله           فصل، این   2 بند   درمشروح  

ي بـر      احیاء و گسترش هیاتهاي امنا؛ از جملـه        ـ 3 تکمیلی، گسترش دوره هاي تحصیالت      ـ2پژوهشگران جوان و خالق،   

باطات ـــ ات و ارت  ـــ ناوري اطالع ـــ  زمینه هاي نـوین ف     ـ 2 اجتماعی روز افزون،     تقاضاي وجود   ـ1:  فرصتها جسته ترین 

��� فقدان تعامل دانـشگاه  ـ 2 مبتنی نبودن برنامه ریزي بر رهیافتهاي علمی،         ـ1:  از زمره ي مهمترین نقاط ضعف      ؛ 

 بـا نیازهـا و      دانـشگاهی  محتواي برخی آموزش هـاي        عدم تناسب  ـ 4 محدودیت در اعزام دانشجو به خارج        ـ3و صنعت،   

  .دانسته شده است علمی؛ ـ  در هیات کافی بازآموزي و دانش افزایی ـقدان فـ 5تقاضاهاي جامعه و بازار کار 

، دانشجویان آینده ، سرمایه گذاري در آموزش عالی  به آموزش عالی     دسترسی ساختار ، برنامه ریزي درسی ،        تغییر
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 آموزش عالی با نیازهاي واقعی کشور ، بحـران اشـتغال ، مـدرك گرایـی ،     انطباقآموزي ،  بازآیی ، آموزش و     کیفیت ، کار  

و عـدم ثبـات     ، عدم توازن معکوس جنسیتی در تقاضاي آموزش عالی           و مشکالت مالی ، مهاجرت نخبگان        بودجهکمبود  

که باید در برنامه هاي آتی آموزش عالی مـد   پیش روي آموزش عالی است    چالشهايکــاري و پــرکاري هیات علمی از       

اگرچه نظام آموزش عالی ایران داراي ساختار متمرکـز اسـت، امـا در ایـن میـان مـشکل تعـدد مراجـع                        .  گیرندنظر قرار   

گیرنـد، بـسیار متنـوع و     در ایران مراجعی که براي زیر مجموعه آمـوزش عـالی تـصمیم مـی      . گیري نیز وجود دارد     تصمیم

گیري، از یک سو، باعث تداخل اختیارات و به تبع آن، تداخل تصمیمات این مراجع و از سوي               د مراجع تصمیم  تعد. متعددند

بسیاري از صاحبنظران و همچنین مسئوالن اجرایی، وابستگی        . است  دیگر، سردرگمی در محیطهاي اجرایی را موجب شده       

توانند کارکردهاي  دانسته و معتقدند دانشگاهها زمانی میگیري را شکل مطلوب اداره دانشگاه ن      دانشگاهها به مراکز تصمیم   

امـا مـسئوالن اجرایـی سـاختار متمرکـز در نظـارم       . باشند که از نظر مدیریتی مستقل گردند  اصلی خود را در جامعه داشته     

ـ                  د اهرمـی  آموزش عالی کشور را به مثابه عاملی مؤثر در برقراري نسبی عدالت اجتماعی در مناطق محروم و نیـز بـه مانن

براي ایجاد بستر مناسب براي توسعه اقتصادي و گسترش آبادانی این مناطق و جلوگیري از مهـاجرت نیروهـاي جـوان و                   

آنان بر این پایه، چگونگی استقالل یافتن دانشگاهها        . اند  بیکار به مناطق مرکزي تعبیر کرده و حفظ آن را ضروري دانسته           

به همین دلیل فرایند بازگرداندن اختیارات سلب شده از دانشگاها به آنها،            . اند  اردادهرا در یک فرایند تدریجی مورد توجه قر       

یکی از اقـدامات انجـام شـده در ایـن زمینـه، تـشکیل دوبـاره          .  آغاز شد، امروزه نیز همچنان ادامه دارد       1367که از سال    

تهـاي امنـا و بطـور غیـر مـستقیم بـه خـود        با این اقدام، برخی از اختیارات مرکـز بـه هیا        . هیاتهاي امناي دانشگاههاست  

به هر حال ضروري است به این نکته اشاره شود که هر تغییر به ویژه در ساختار یک مجموعـه یـا                      . دانشگاهها واگذار شد  

اگر تغییر ساختار ناگهانی باشد، این تنش       . هایی همراه است    یک زیرمجموعه، همواره با تنش اجتماعی و بار مالی یا هزینه          

بنابراین به هنگام بازنگري ساختار آموزش عالی، ضروري است که بـه ایـن         . تر خواهدبود   ها نیز سنگین    ر مالی و هزینه   و با 

رونـد تغییـرات   «ها و در مواردي براي کاهش تنش اجتماعی و یا جلـوگیري از آن،                 مهم توجه گردد و براي کاهش هزینه      

  .ودبه شکل مستمر و پیگیري دنبال ش» تدریجی در ساختار

توسعه رشته هاي آموزشی، بدون توجه کافی به نیاز جامعه و تحوالت جهانی و رشد بدون برنامه آموزش عالی غیر    

دولتی بویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري، عدم توجه آموزش عالی به نیازهاي کاربردي جامعه موجب عدم تطـابق                 

ن اغلب مورد نیاز بازار نیستند و از سوي دیگر دانشگاهها به نیاز بازار              از سویی دانش آموختگا   . شود  با تقاضاي بازار کار می    

. از این رو بخشی از دانش آموختگان بیکار و یا شاغل در شغلهاي ناهمگون در جامعـه وجـود خواهـد داشـت               . پردازند  نمی

درك مجوزي بـراي تـصدي      هاي دانشگاه براي مشاغل به کار نیاید، مدرك گرایی رواج خواهد یافت، زیرا م               وقتی آموخته 

  . یک شغل و برخورداري از مزایاي آن خواهد شد

رسد ما به گونه جدیدي از آموزش عالی نیازمندیم که در آن به لزوم سـنخیت نظـام آمـوزش عـالی بـا               به نظر می  

و در آن نظام    . نیازهاي جامعه توجه شده باشد، تا نظام مزبور بتواند پاسخگوي انتظارات جامعه از آموزش عالی کشور باشد                

  . اي نشان داده شود به مسایلی همچون کیفیت آموزش، و دانش حقیقی توجه ویژه

ریزي آینـده نگـر، کنتـرل مـداوم کیفیـت و بهبـود                دانشگاهها به عنوان یک فرایند، براي حفظ پویایی خود، احتیاج به برنامه           

هـاي تـدریس، تحقیقـی، سـازماندهی، نحـوه ارائـه           س، شـیوه  از جمله الزم است که برنامه ریزي درسی، محتـوي درو          . روشها دارند 

  . هاي تازه قرار دهند ها را قابل انعطاف و روز آمد کنند و خود را همواره در معرض تجربه خدمات و اداره محیط دانشگاه
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افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت بـه سـوي همگـانی کـردن آن، از پـیش  شـرطهاي اساسـی برنامـه                          

در بسیاري از کشورهاي جهان، دهه گذشته دوره رشد سـریع تعـداد         . ملی توسعه علوم و فناوري در کشور است       اولویتهاي  

. چنین می نماید که این روند در آینـده ادامـه یابـد     . دانشجویان دانشگاهها و افزایش دسترسی به آموزش عالی بوده است         

نشگاهها براي مقابله با مشکل افزایش تعـداد دانـشجویان و     دا. آموزش عالی کشور ما نیز از این چالش به دور نبوده است           

بر اثر عدم توجـه بـه تناسـب نیـاز بـازار و      . تر به راهبردهاي مؤثري دارند همچنین فراهم آوردن فرصتهاي آموزشی آسان     

شود که  ه میتعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی و اندك بودن ظرفیتهاي شغلی کشور، همه ساله به تعداد بیکاران افزود      

افزایش حضور دختران در دانشگاهها نیز یکـی از چالـشهاي مهـم آمـوزش     . در آینده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد     

این امر گرچه ذاتاً مثبت و خوشایند است اما با توجه به شـرایط جامعـه کنـونی، نگرانیهـایی را بـه وجـود                     . عالی می باشد  

ضور در دانشگاهها و عدم توازن میان متخصص دختر و پسر چالشهایی را در آینده بـه    عدم انگیزه پسران براي ح    . آورد  می

یکی از وظـایف  . تأمین نیروي کار ماهر چالش دیگري است که آموزش عالی در آینده با آن مواجه است.وجود خواهد آورد  

در سالهاي اخیر که  . اد مدرن است  اصلی نظام آموزش عالی حصول اطمینان از وجود نیروي کار ماهر مورد نیاز براي اقتص              

فراهم نمودن شرایط الزم براي همکاري و ایجاد رابطه مناسب بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بـا بخـشهاي تولیـدي،                     

خدماتی و صنعتی کشور تأمین نیازهاي بخش صنعت و تجارت از سوي نظام آموزش عالی اهمیت بیشتري یافتـه اسـت،                     

  . رد تأکید فزاینده اي قرار گرفته استاین وظیفه آموزش عالی مو

تغییر و توسعه ممتد آموزش، همـراه بـا رقابـت جهـانی، فرصـتها و        . چالش مهم دیگر در بخش تعلیم و تعلم است        

  . آورد چالشهایی را براي آموزش عالی بوجود می

سیاري از تحـوالت  تحقیق و پژوهش نیز، چالش مهم دیگري است که فراروي آموزش عالی قرار دارد در حقیقت ب          

ضعف سـاختار تحقیقـات کـشور در        . آیند  و چالشهاي دیگر در نتیجه فعالیتهاي تحقیقاتی و نوآوریها و خالقیتها بوجود می            

طراحی و اجراي سیاستهاي صحیح، علمی ، قوي و منسجم و کارآمد جهت سازماندهی نهادهـاي تحقیقـاتی در راسـتاي                     

گیران جامعه از نتایج حاصل از تحقیقات و عـدم اسـتفاده از      ده مسئوالن و تصمیم   نیازهاي رشد و توسعه کشور، عدم استفا      

 -آنها در امور برنامه ریزي، نهادینه نشدن پـژوهش در دانـشگاهها و عـدم اسـتفاده مناسـب از منـابع و امکانـات علمـی                          

تحقیقات بـا نیازهـاي کـشور    تحقیقاتی داخلی به دلیل فقدان ارتباط ارگانیک و مستمر با صنعت و عدم تطابق موضوعات         

  . طلبد تهدیداتی هستند که رفع آنها همت واالي مسئولین را می

با توجه به وضعیت خاص کشور و نقش محوري آموزش عالی و تحقیقات در توسعه ملی انتظار میرود که مسئولین           

ل هاي الزم براي ابن بخـش،  هاي کالن کشور و تأمین حداق رده باالي کشور با حفظ جایگاه صحیح این بخش در برنامه   

هاي جوابگویی به نیازهاي جامعه و تحقیق نقش اساسی آموزش عالی در حفظ استقالل همه جانبه و اعتالي کشور                     زمینه

  . را فراهم نمایند

اي است که از اواخر قرن بیستم میالدي به صورت جدي در ابعاد گونـاگون در حـال گـسترش                   جهانی شدن پدیده  

رود و در دنیاي امروز هیچ اکتـشاف و           شدن در قلمرو علم و دانش نیز با سرعتی شگرف رو به تکامل می             جهانی  . باشد  می

گیرد مگر آنکه این پدیده در سطحی وسیع و با همکاري مراکز متعـدد بـا پتانـسیلها و       پیشرفتی در زمینه علم صورت نمی     

  .تواناییهاي مختلف  انجام گیرد

تواند در جهت تغییر روند فرار مغزها از کشورهاي در حـال              وزش عالی از جمله می    همکاري بین المللی در زمینه آم     
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تحقق این امر، افزون بر اینکه نیازمند سیاستگذاریهاي مناسب و مؤثر داخلی از سوي کشورهاي . توسعه به کار گرفته شود  

لی است، به هماهنگی هایی در سـطوح        هاي بومی و م     هاي مساعد و جاذبه     در حال توسعه مانند ایجاد امنیت و سابر زمینه        

المللی نیز احتیاج دارد تا مراجعت دائم یا موقت متخصصات ممتـاز را بـه کـشورهاي اصـلی خـود، همـوار و تـسهیل                            بین

  .یکی دیگر از مشکالتی که آموزش عالی با آن مواجه است پراکنده کاري و پرکاري هدایت نشده اساتید است.کند

هـا و   نامـه  لمی به منظور پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان، هدایت و نظـارت پایـان  میزان حضور اعضاي هیات ع  

کمک به گروههاي علمی ناکافی است و از آنجا که بخشی از اعضاي هیات علمی بیـشتر وقـت خـود را صـرف تـدریس               

یـابی از کـار اعـضاي       بخشی از علل این رکود علمی ناشی از نارسایی در نظارت و ارز            . شوند  کنند دچار رکود علمی می      می

از علل دیگر، کمبود نهادهاي علمی در دانشگاهها در جهت کمک به ارتقـاي توانمنـدیهاي             . هیات علمی دانشگاهها است   

علل بخشی از مشکالت هیات علمی مربوط به مشکالت اقتصادي،    . شغلی و مهارتهاي تدریس اعضاي هیات علمی است       

مـشکالت منزلـت اجتمـاعی هیـات علمـی اسـت کـه بدرسـتی در جامعـه          در راس این . اجتماعی و فرهنگی کشور است 

هاي الزم براي ارتقاي کیفیـت   نامطلوب بودن نظام پرداخت به اعضاي هیات علمی و فقدان انگیزه         . بازشناخته نشده است  

.کار و اشتغال بیش از حد به تدریس ، تاثیر مستقیم بر وضعیت کادر آموزشی به لحاظ کمی و کیفی دارد

بدیهی است کـه  . رسد مهمترین چالشی که آموزش عالی با آن مواجه است، مساله تامین بودجه است به نظر می    

امـروزه، متنـوع سـاختن منـابع        . توانند به بودجه دولتی به عنوان تنها منبع تامین بودجه خویش اکتفا کنند              دانشگاهها نمی 

رت دانشگاهها قادر نخواهند بود با چالشهاي آینده مقابله و بـا         در غیر این صو   . بودجه امري ضروري و اجتناب ناپذیر است      

نهادهاي آموزش عالی باید . تنوع منابع بهترین ضامن استقالل نهادهاي آموزشی است   . اي کنند   رقباي خود رقابت شایسته   

مین بودجـه، چـه از سـوي    تا. هاي خود را عمالً کنترل کنند در موقعیتی باشند که بتوانند عوامل اصلی تاثیر گذار بر هزینه          

دولـت بـا تـامین    . گذارد دولت و چه از سوي بخش خصوصی، بر میزان دسترسی، انتخاب و کیفیت آموزش عالی تاثیر می            

تواند مستقیماً بر نحوه گزینش دانشجو، اداره، استقالل و مسئولیت پذیري دانشگاهها و در نهایت،                بودجه آموزش عالی می   

  .ر بگذاردکیفیت آموزش و پژوهش تاثی

 به محتواي برنامه ها، میـزان انـسجام و          نسبتاز پاسخگویان اظهار داشته اند که       % 80 پایان افزودنی است که      در

شان ــبوده است که این خود نــ ها اطالعات دقیقی در دسترس آنها نبرنامههماهنگی آنها و میزان صحت تدوین اهداف   

 مهمتـرین اي از     در ساختار برنامه ریزي کشور است، به طوري که نمونه          رسانی و مشارکت دهی      اطالعدهنده ضعف نظام    

 در فرایند برنامه ریزي مشارکت داشـته        کهآن    نفعان آموزش عالی از جزئیات برنامه هاي آن آگاهی ندارند، چه رسد به              ذي

بعاد کمـی دانـسته انـد و         توسعه را بیشتر در بخشی از ا       هاي  برنامهپاسخگویان، عمدتا موفقیت بخش آموزش عالی       . باشند

 تاکیـد  کرده و در مجموع بر عدم ارتباط منطقی میان اهداف کـالن و سیاسـتهاي اجرایـی    نگرانینسبت به کیفیت اظهار     

  . اند داشته

ه با تنگناها و نارسایی هاي مترتب بر بخش         هپیگیري آنها براي مواج   از نظر ذینفعان برنامه ،      که  راهکارها  برخی  

  : می گرددپیشنهاد د خواهد بود به شرح ذیل آموزش عالی سودمن

 اصالح ساختار مدیریت در بخش آموزش عالی  

 حذف نهادهاي تصمیم گیري موازي در آموزش عالی  

 تالش در جهت استقالل همه جانبه دانشگاهها و تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاهها  



  نتیجه گیري و پیشنهادها
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توسعه احیاءجایگاه اصلی آموزش عالی در نظام تصمیم گیري و برنامه   

 تدوین سیاست ها و چشم اندازهاي بلند مدت در بخش آموزش عالی  

 اختصاص منابع مورد نیاز به بخش آموزش عالی و برخورداري از سهم مناسب درآمد ملی کشور  

 افزایش سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی  

 ماموریت گرا نمودن تحقیقات دانشگاهی

      شرکت در مجامع علمی خارجی و استفاده از فرصت هاي مطالعـاتی از طریـق     ترغیب اعضاي هیات علمی به

  تامین امکانات مالی و حذف موانع موجود 

10 تامین بودجه و امکانات مورد نیاز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ـ  

11 ایجاد تمهیدات الزم براي جلوگیري از فرار مغزها ـ  

12 گاههاي داخلی و دانشگاههاي بین المللی تسهیل و تقویت مبادالت علمی بین دانشـ  

13 توجه بیشتر به افزایش کیفیت اموزش عالی ـ  

14 ایجاد توازن بین آموزش و پژوهش ـ  

15  ایجاد انطباق بین رشته هاي تحصیلی ،برنامه هاي آموزشی و مقاطع تحصیلی با نیازهاي واقعی کشور با                 ـ

   تاکید بر پرورش مهارتها ، کارآفرینی ، خالقیت و نوآوريبازنگري در برنامه ها و شیوه هاي سنتی آموزش و

16 سرمایه گذاري جدي در بخش آموزش و پرورش ـ  

17 تدوین شاخص هاي سنجش کیفی در آموزش عالی ـ  

18 بهبود در وضع معیشت اعضاي هیات علمی دانشگاهها و سایر اقشار دانشگاهی ـ  

19 آموزش مستمر و بازآموزي اعضاي هیات علمی ـ  

20 برنامه ریزي صحیح جهت تقویت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها ـ  

21 برنامه ریزي مناسب براي توسعه و گسترش رشته هاي تخصصی مورد نیاز کشورـ  

22 فعال نمودن بخش خصوصی در امر پژوهش هاي کاربردي ـ  

23 تدوین و مشخص کردن کامل سیاستهاي اشتغال کشور در سطوح مختلف آموزشی ـ  

24 افزایش دوره هاي آموزشی کاردانی به منظور تربیت تکنیسین هاي متخصص مورد نیاز جامعه ـ  

25 عدم رواج فرهنگ مدرك گرایی ـ  

26 بازنگري در تعداد و نحوه پذیرش دانشجو ـ  

27 موزش و پرورش    آارتباط و همکاري تنگاتنگ بخش آموزش عالی با ـ
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کمیته آموزش/ می کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع عل

  پیوستها

  : رئوس برنامه اول توسعه در بخش آموزش عالی 

  :آموزش 

  ایجاد قطب هاي علمی. 1

   دریافت هزینه در مقاطع مختلف تحصیلی ایجاد دوره هاي شبانه با. 2

  توسعه آموزشهاي نیمه حضوري از طریق دانشگاه پیام نوردر مقاطع مختلف تحصیلی . 3

  توسعه دوره هاي تحصیالت تکمیلی  . 4

  گسترش برنامه هاي آموزش هاي آزاد معادل . 5

  اعطاي بورس تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی . 6

انیان مقیم خارج براي عضویت در هیات علمی و ایجـاد تـسهیالت   ایجاد انگیزه براي جذب مشارکت ایر   . 7

  الزم براي اساتید خارجی

  همکاري با دانشگاههاي معتبر خارجی . 8

  :دانشجویی 

تغییر روند توزیع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی . 1

  اعزام دانشجویان به خارج از کشور . 2

  :ساختار

  اصالح نظام پرداخت اعضاي هیات علمی 

  اري عمرانی سرمایه گذ

  اعطاي امتیاز به سرمایه گذاران بخش آموزش عالی در مناطق محروم. 1
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  تاسیس موسسات غیر دولتی غیر انتفاعی . 2

  جلب مشارکت بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در زمینه توسعه آموزش عالی  . 3

  ارزیابی

ایجاد یک مرکز پژوهشی کارا براي مطالعه و پیشنهاد نظام ارزشیابی آموزش عالی . 1

ایجاد نظام سیاستگذاري ،برنامه ریزي و ارزشیابی آموزش عالی به منظور ارتقاءکیفیت و انطبـاق برنامـه                . 2

  هاي آموزشی با نیاز هاي شغلی جامعه

  رئوس برنامه دوم توسعه در بخش آموزش عالی

  : آموزش 

  باز نگري در برنامه هاي درسی . 1

  بازنگري در شیوه هاي متداول تدریس. 2

  حصیالت تکمیلی توسعه دوره هاي ت. 3

   کاربردي –توسعه دوره هاي آموزشی علمی . 4

  در مقاطع مختلف تحصیلی  ) نیمه حضوري – شبانه -معادل(گسترش برنامه هاي آموزش هاي آزاد .5

  برگزاري دوره هاي کارگاههاي آموزشی . 6

  توسعه و تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی در کشور هاي آسیاي میانه و شبه قاره هند. 7

   :پژوهش

  تقویت نقش محوري پژوهش در آموزش عالی و افزایش سهم تحقیقات از درآمد ناخالص ملی . 1

  اجراي طرح تعاون دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی جهت استفاده مشترك از امکانات یکدیگر . 2

  ایجاد مراکز پژوهشی مشترك با سایر دستگاهها . 3

  اجراي پروژه مشترك با سایر دستگاهها. 4

  روژه هاي مورد نیاز سایرمشارکت در اجراي پ. 5

  : ساختار

  افزایش اختیارات به دانشگاهها براي جذب هیات علمی و اصالح مقررات جذب و استخدام اعضاي هیات علمی 
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  :ارزیابی

  طراحی و اجراي نظام ارزیابی پژوهش و نظارت بر فعالیت هاي پژوهش 

تدوین استانداردها و شاخص هاي کیفی آموزش عالی . 1

اي نظام ارزیابی پژوهش و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی طراحی و اجر. 2

  اصالح و بهبود نظام ارزیابی کمی و کیفی دانشگاهها . 3

  :اسالمی کردن دانشگاهها 

  اسالمی کردن دانشگاهها از طریق آئین نامه ها و برنامه هاي اجرایی  -

  : رئوس برنامه سوم  توسعه

  :آموزش 

لی با توجه به نیازهاي جامعه از طریق اعطاي اختیارات برنامـه           روز آمد کردن محتواي رشته هاي تحصی      . 1

  ریزي درسی به دانشگاهها 

  ایجاد و تقویت قطب هاي علمی در دانشگاهها با محوریت پژوهش و دکتراي تخصص. 2

برگزاري دوره هاي دکتراي تخصصی مشترك توسط قطب هاي دانشگاهی با مراکز علمی معتبر جهانی           . 3

  ب قراردادهاي دو جانبه و تبادل استاد در قال

  توسعه مراودات و همکاریهاي علمی بین المللی. 4

  روز آمد کردن دانشگاهها از نظر دسترسی به اطالعات  روزعلمی . 5

  تاکید بر خالقیت و کار آفرینی و برگزاري کارگاههاي روش تدریس . 6

  برنامه ریزي و سازماندهی مناسب براي شناسایی و شکوفایی استعدادهاي درخشان . 7

رگزاري کارگاههاي آموزشی روش تدریس ب. 8

  توسعه دوره هاي کاردانی و علمی کاربردي . 9

  :پژوهش

  توازن آموزش و پژوهش در دانشگاهها و توسعه تحقیقات مرتبط با نیازهاي بخش هاي مختلف جامعه. 1

کارشناسـان  + سهام اعضاي هیات علمـی  %  49( پژوهشی و فنی –تشکیل شرکت هاي خدمات علمی      . 2

  )دانشگاه

بازنگري و اصالح آئین نامه هاي ارتقا و ارزیابی ساالنه شایستگی اعضاي هیات علمی در جهت تقویـت      . 3

  نقش پژوهش 

!!
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  :دانشجویی 

ایجاد توازن در ترکیب جمعیت دانشجویی در سطوح مختلف و رشته هاي مختلف . 1

ظرفیـت پـذیرش دوره هـاي تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاههاي منتخـب بـه                  % 20تخصیص حداکثر   . 2

انشجویان خارجی با الویت کشور هاي اسالمی د

  تغییر روند توضیع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی . 3

  :ساختار 

  اصالحات سازمانی در نظام آموزش عالی و اعطاي اختیارات کافی در امور آموزشی و پژوهشی به دانشگاهها  -

  : مالی 

خش آمـوزش عـالی از طریـق سـرمایه          تنوع بخشی به شیوه هاي ارائه آموزش عالی و گسترش منابع ب           . 1

گذاري بخش خصوصی و توسعه مشارکتهاي مردمی 

اعطاي اعتبارات بانکی به بخش خصوصی براي ایجاد و توسـعه واحـد هـاي آمـوزش عـالی بـه ویـژه                       . 2

 غیر انتفاعی –آموزشکده هاي غیر دولتی 

اعطاي وام به دانشجویان از طریق صندوق هاي رفاه دانشجویان . 3

ـارایی و    کیفی و  در شیوه توزیع اعتبارات دانشگاهها متناسب با شاخص هاي کمیایجاد تحول . 4 به نحوي که بـا ک

وري گردد  اثر بخشی خارجی موسسه ارتباط یافته وموجب افزایش بهره

  تسهیل مبادالت مالی و تردد دانشجویان و اعضاي هیات علمی دانشگاهها . 5

  :ارزیابی 

 بیرونی و تقویت مراجع مستقل اعتبار سنجی علمیکارآمد کردن نظام ارزیابی درونی و. 1

تدوین نشانگر ها و استانداردها ي جامع ارزیابی علمی . 2

ریزي  تدوین استانداردها و شاخص هاي کیفی آموزش عالی و ارائه به شوراي عالی برنامه. 3

الی از فراهم کردن امکان ارزیابی و مقایسه علمی  دانش آموختگان دانشگاهها و موسـسات آمـوزش عـ           . 4

طریق برگزاري آموزشهاي جامع و تخصصی سراسري و امکان استفاده از نتایج آن توسط دانشگاهها در                

  ارزیابی درونی

  :اسالمی کردن دانشگاهها 

  اسالمی کردن دانشگاهها از طریق آئین نامه ها و برنامه هاي اجرایی 

!!
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  ش آموزش عالیوجوه اشتراك و افتراق برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه در بخ

برنامه سومبرنامه دومبرنامه اولموضوعردیف

آموزش

*-*ایجاد قطبهاي علمی 1

**-بازنگري در برنامه هاي درسی2

-**توسعه دوره هاي تحصیالت تکمیلی 3

  *  *  -  توسعه دوره هاي کاردانی و علمی کاربردي   4

  -  *  *  گسترش برنامه هاي آموزشهاي آزاد معادل   5

  -  *  *   در مقاطع مختلف تحصیلی  -گسترش برنامه هاي دوره هاي شبانه  6

7  
در مقاطع مختلف   )پیام نور (گسترش برنامه هاي دوره هاي نیمه حضوري      

  تحصیلی   
*  *  -  

  *  *  -  ....برگزاري کارگاههاي آموزشی روش تدریس   8

9  
جی بـا اخـذ   اجراي دوره هاي آموزشی مشترك با دانشگاههاي معتبر خار      

  شهریه  
-  -  *  

  *  -  *  همکاري با دانشگاههاي معتبر خارجی   10

  *  -  -  حمایت از استعدادهاي درخشان   11

  *  -  -  تاکید بر خالقیت و کارآفرینی   12

  -  -  *  دعوت از اعضاي هیات علمی و متخصصین خارج از کشور   13

14  
سیاي میانـه و  توسعه وتقویت کرسی زبان وادبیات فارسی در کشورهاي آ    

  شبه قاره هند  
-  *  -  

  *  -  -  روز آمد کردن دانشگاهها از نظر دسترسی به اطالعات روز علمی   15

پژوهش

1  
تقویـت نقـش محـوري و پـژوهش در آمـوزش عـالی و افـزایش سـهم         

  تحقیقات از درآمد نا خالص ملی 
-  *  -  

2  
ه اجراي طرح تعاون دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی جهت استفاد

  مشترك از امکانات یکدیگر  
-  *  -  

  -  *  -  ایجاد مراکز پژوهشی مشترك با سایر دستگاهها   3

  -  *  -  هاي مشترك با سایر کشورها  اجراي پروژه  4

  4  *  -  مشارکت در اجراي پروژه هاي مورد نیاز سایر بخشها   5

6  
سهام هیات % 49( پژوهشی و فنی -تشکیل شرکتهاي خدمات علمی

  )  کارشناسان دانشگاهعلمی و 
-  -  5  

7  
بازنگري و اصالح آیین نامه هاي ارتقاء و ارزیابی ساالنه شایستگی 

  اعضاي هیات علمی در جهت تقویت نقش پژوهش  
-  -  6  

دانشجویی

  *    *  تغییر روند توزیع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی   1
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2  
ت هزینه براي پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی با دریاف

  دستگاههاي اجرایی 
-  -  -  

  -  -  -  جذب دانشجو یان خارجی با اخذ شهریه    3

  -  *  *  اعزام دانشجو به خارج از کشور   4

  -  -  -  پذیرش دانشجو ي دولتی با اخذ شهریه   5

6  

تحصیالت تکمیلی ( ظرفیت پذیرش دوره هاي% 20تخصیص حداکثر 

 بخصوص کشورهاي دانشگاهها منتخب به دانشجویان خارجی

  )      اسالمی 

-  -  *  

ساختار

  -  -  *  اصالح نظام پرداخت به اعضاي هیات علمی   1

2  
افزایش اختیارات به دانشگاهها براي جذب هیات علمی و اصالح 

  مقررات جذب و استخدام اعضاي هیات علمی 
-  *  -  

  *  -  -  اعطاي اختیارات کافی در امور آموزشی و پژوهشی به دانشگاهها   3

4  
اداره دانشگاهها و فرهنگستانهاي تخصصی توسط هیاتهاي امناء 

  مربوط   
-  -  -  

سرمایه گذاري عمرانی

  *  -  *   غیر انتفاعی  -تاسیس مؤسسات غیر دولتی  1

2  
جلب مشارکت بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در زمینه توسعه 

  آموزش عالی  
*  -  -  

  -  -  *بخش آموزش عالی در مناطق محروم اعطاي امتیاز به سرمایه گذاران   3

  -  -  -  تاسیس شعب دانشگاههاي خارجی   4

  مالی

1  
  تنوع بخشی به شیوه هاي ارائه آموزش عالی و گسترش منابع بخـش             

  آموزش عالی از طریق سرمایه گذاري بخش خصوصی 
-  -  *  

2  
اعطاي اعتبارات بانکی بـه بخـش خـصوصی بـراي ایجـاد و توسـعه                

 غیر انتفاعی    -موزش عالی بویژه آموزشکده هاي غیر دولتیواحدهاي آ
-  -  *  

  *  -  -  اعطاي وام به دانشجویان از طریق صندوقهاي رفاه دانشجویان   3

  -  -  -  افزایش بودجه دانشگاهها بر اساس رشد جمعیت دانشجویی   4

5  
ـا شاخـصهاي               ایجاد تحول در شیوه توزیع اعتبارات دانـشگاهها متناسـب ب

  و کیفی  کمی 
-  -  *  

6  
تسهیل مبـادالت مـالی وتـردد دانـشجویان و اعـضاي هیـات علمـی                

  دانشگاهها 
-  -  -  

ارزیابی

1  
ـام ارزشـیابی                 ایجاد یک مرکز پژوهشی کارا بـراي مطالعـه و پیـشنهاد نظ

  آموزش عالی 
*  -  -  
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2  

ایجاد نظام سیاستگذاري برنامه ریزي و ارزشـیابی آمـوزش عـالی بـه       

یفیت و انطباق برنامه هاي آموزشی با نیازهاي شـغلی    منظور ارتقاي ک  

  جامعه   

*  -  -  

  -  *  -  اصالح و بهبود نظام  ارزیابی کمی و کیفی دانشگاهها   3

4  
ارزیابی مستمر واحدهاي آموزشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه         

  به منظور ایجاد قطبهاي علمی  
-  -  -  

5  
  یرونی و تقویت مراجـع مـستقل  کار آمد کردن نظام ارزیابی درونی و ب      

   اعتبار سنجی   
-  -  *  

  *  -  -  تدوین نشانگرها و استانداردهاي جامع ارزیابی علمی   6

  *  *  -  تدوین استانداردها و شاخصهاي کیفی آموزش عالی    7

8  

فــراهم کــردن امکــان ارزیــابی و مقایــسه علمــی دانــش آموختگــان 

رگـزاري آموزشـهاي    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از طریـق ب        

جـامع و تخصـصی سراسـري و امکـان اسـتفاده از نتـایج آن توســط       

  دانشگاهها در ارزیابی درونی 

-  -  *  

9  
طراحــی و اجــراي نظــام ارزیــابی پــژوهش و نظــارت بــر فعالیتهــاي 

  پژوهشی 

-  *  -  

اسالمی کردن دانشگاهها

 هـاي   اسالمی شدن دانشگاهها از طریق تدوین آیین نامه ها و برنامـه             1

  اجرایی

-  *  *  
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  بسمه تعالی 

  استاد ارجمند

نظر به اینکه شورایعالی انقالب فرهنگی به منظور بازنگري برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی  

توصیف و تحلیل روند بخش آمـوزش  «و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش آموزش عالی، طرحی را تحت عنوان          

در دست اجـرا دارد،  » هاي اول، دوم وسوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران         مهعالی طی برنا  

  .خواهشمند است با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی با تکمیل پرسشنامه پیوست ما را در انجام این امر یاري فرمایید

  

  با تشکر

هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی

  نقالب فرهنگیشوراي عالی ا
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 به نظر شما نقاط قوت، امکانات و فرصتهاي پیش روي آموزش عالی چیست؟ -1

  

   به نظر شما نقاط ضعف، مشکالت وتنگناهاي آموزش عالی چیست؟-2

  

   به نظر شما بحرانها و چالشهاي پیش روي آموزش عالی چیست؟-3

  

 توسـعه در بخـش آمـوزش عـالی      به نظر شما تا چه میزان اهداف برنامه هاي اول، دوم وسـوم        -4

؟)در چه قسمت هایی(تحقق یافته اند؟

  

 به نظر شما عملکرد آموزش عالی در جهت تحقق برنامه هاي اول، دوم وسـوم توسـعه تـا چـه                      -5

اندازه موفقیت آمیز بوده است؟ 

  

ي و سوم توسعه در بخش آموزش عالی در راسـتا  به نظر شما تا چه میزان برنامه هاي اول، دوم-6

  یکدیگر قرار دارند؟   

  

 به نظر شما تا چه اندازه اهداف برنامه هاي اول، دوم و سوم  توسعه در بخش آموزش عالی بـه                      -7

صورت کامل تدوین شده است؟

  

  چیست؟  پیشنهادات شما براي بهبود آموزش عالی-
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  بسمه تعالی 

  دانشجوي ارجمند

ر بازنگري برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی نظر به اینکه شورایعالی انقالب فرهنگی به منظو 

توصیف و تحلیل روند بخش آمـوزش  «و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش آموزش عالی، طرحی را تحت عنوان          

رد، در دست اجـرا دا » هاي اول، دوم وسوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران         عالی طی برنامه  

  .خواهشمند است با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی با تکمیل پرسشنامه پیوست ما را در انجام این امر یاري فرمایید

  

  با تشکر

هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی

شوراي عالی انقالب فرهنگی
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 نظر شما نقاط قوت، امکانات و فرصتهاي پیش روي آموزش عالی چیست؟ به ـ1

  

   وتنگناهاي آموزش عالی چیست؟مشکالت نظر شما نقاط ضعف، به -2

  

   پیش روي آموزش عالی چیست؟چالشهاي نظر شما بحرانها و به -3

  

 برنامه هاي اول، دوم وسـوم توسـعه در بخـش آمـوزش عـالی       اهداف نظر شما تا چه میزان       به -4

  ؟) هاییقسمتدر چه (تحقق یافته اند؟

  

 چـه   تـا الی در جهت تحقق برنامه هاي اول، دوم وسـوم توسـعه              نظر شما عملکرد آموزش ع     به -5

  اندازه موفقیت آمیز بوده است؟ 

  

 در راسـتاي  عالی سوم توسعه در بخش آموزش و هاي اول، دومبرنامه نظر شما تا چه میزان به -6

  یکدیگر قرار دارند؟              

  

 در بخش آموزش عالی بـه       توسعه و سوم       برنامه هاي اول، دوم    اهداف نظر شما تا چه اندازه       به -7

  صورت کامل تدوین شده است؟

  

  چیست؟ شما براي بهبود آموزش عالیپیشنهادات  -
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  مقدمه

. دهنـد   هاي آموزشی در سراسر جهان براي نیل به اهداف مشخصی به وجود آمده و به حیات خود ادامـه مـی                      نظام

اي است که به صورت جامع و مفصل در شوراي عـالی       وزارت آموزش و پرورش در کشور ما نیز داراي اهداف تعریف شده           

ي این وزارت قرار گرفتـه  ها بخشرش تدوین و تصویب شده و به عنوان سندي معتبر، مبناي فعالیت تمامی           آموزش و پرو  

اقـدام  » نظام ارزیابی آموزشـی « منظم سازوکاربراي اطالع از میزان تحقق اهداف آموزشی باید به تدوین و استقرار             . است

کـافمن و هـرمن،   (مند در نظـر آورد   موزشی را به صورت نظام اساس ابتدا باید عناصر نظام آ   بر این ). 1383بازرگان،  (کرد  

، آنگـاه بـا اسـتفاده از الگـوي مطلـوب ارزیـابی آموزشـی، نـسبت بـه مـشخص کـردن                 )1374ترجمه مشایخ و بازرگان،     

ین ترین ا   در معروف . یابی آموزشی، الگوهاي متنوع و متفاوتی ارائه شده است        ز براي ار  .هاي این عناصر اقدام کرد      چگونگی

,Fitzpatrick, Worthen & Sanders)شی معرفی شده اسـت  زها شش رویکرد براي ارزیابی آمو بندي دسته 2004) 

ترین الگوي مربـوط بـه ایـن رویکـرد،         نظر متخصصان است و مشخص     بر  مبتنیین این رویکردها، رویکرد     تر  مهمیکی از   

 و اسـتانداردها  هـا   شـاخص یت آموزشی با استفاده از       است که براي به تصویر کشیدن وضعیت کیف        1»الگوي اعتبارسنجی «

در کاربرد الگوي اعتبارسنجی در خارج کشور و نیز داخـل کـشور تجربیـات          )  الف 1384میرزا محمدي،   (تدوین شده است    

 و امـروز،  ) ب1384 ، میرزا محمـدي 1376؛ ،صالحیان؛1374 ، بقایی؛1376 ،میرزامحمدي(قابل قبول و موفقی وجود دارد   

با اسـتفاده از الگـوي اعتبارسـنجی،        . باشد  هاي آموزشی در جهان می      ترین مدل براي ارزیابی کیفیت نظام        الگو معروف  این

 بـر ایـن   . شـود    تدوین مـی   3»ارزیابی برونی « و   2»ارزیابی درونی «ي عناصر مختلف نظام آموزشی در دو مرحله         ها  شاخص

 و  5»هـا   مـالك «شـوند و سـپس        گیرنـد و تعریـف مـی        رار مـی   نظام آموزش و پرورش مورد نظر ق       4»عوامل«اساس ابتدا   

  .گردند آنها تدوین می) يها شاخص (6»نشانگرها«

در . کـشند   هایی هستند که وضعیت نظام آموزشی را به صورت روشن بـه تـصویر مـی                 گزاره) ها  شاخص(نشانگرها  

ـ          در نظام  ها  شاخصهاي اخیر توجه به تدوین        سال وت و ضـعف ایـن نظـام بـا اسـتفاده از            هاي آموزشی و ارزیابی نقـاط ق

 بـه ارزیـابی ابعـاد    هـا  شـاخص  و پرورش با استفاده از نظام اندرکاران آموزش  رشد روزافزونی یافته است و دستها  شاخص

,Bottani)پردازنـد   کمـی و کیفـی ایـن نظـام مـی      1996, Hattie, 1991, Lashway, 2001, NAES, 2000) .
                                                          

١. Accreditation Model.
٢. Internal Evaluation.
٣. External Evaluation.
٤. Factors.
٥. Criterions.
٦. Indicator/ Indexes.
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شوند و این دیدگاه که شاخص فقط یک آماره،     به دو صورت کمی و کیفی تدوین می        ي ارزیابی کیفیت آموزشی   ها  شاخص

هـاي مربـوط بـه نظـام      با توجه به اینکه بسیاري از ابعاد و قابلیت. باشد  باشد، نگرش درستی نمی     عدم، نسبت یا درصد می    

 الزم اسـت کـه   بنـابراین باشـد،     یآیند و از سویی سنجش این ابعاد بسیار مهم مـ            آموزش و پرورش، صرفاً به عدد در نمی       

 ,Elis,: 2003)ي کمی و کیفی براي ارزیابی کامل کیفیت این نظام تدوین، مستقر و اجرایـی گـردد   ها شاخصنظامی از 

Boekaerts, 2003).  

 و برونـداد  فراینـد با توجه به مراتب فوق، در طرح حاضر، مدل سه عاملی نظام آموزش و پرورش شـامل درونـداد،           

ي هـر عامـل در دو   هـا  شـاخص ها و  ، مالكاعتبارسنجیمورد نظر قرار گرفته، آنگاه براساس الگوي ) ي ـ نهایی ا واسطه(

  .اند بخش کمی و کیفی تدوین شده
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نظام آموزش و    ي ارزشیابی ها  شاخصمبانی نظري   : فصل اول 

  پرورش

  :آموزشی) ارزیابی(ارزشیابی . 1-1

  شناسی مفهوم. 1-1-1

در زبان فارسی ) 199، ص 1371 ،معین(» رود   می کار  بهمشخص کردن ارزش یک چیز      «عناي  ارزیابی در لغت به م    

با توجه به   . شود  شود و تفاوتی میان آنها دیده نمی        برده می کار    بهمترادف  » ارزیابی آموزشی «و  » ارزشیابی آموزشی «تعابیر  

 ,Patton)هـاي آموزشـی    شایستگی پدیـده مراتب فوق ارزشیابی آموزشی عبارت است از قضاوت کردن درباره ارزش یا 

هاي حوزه علوم تربیتی قرابت دارد که در این بخش معرفی             ارزشیابی آموزشی با این تعاریف با برخی دیگر از واژه         . (1997

  .شوند می

  گیري ارزشیابی و اندازه. 1-1-1-1

 کـه بـه صـورت کمـی          به دست آوردن میزان یک صفت در یک فـرد اسـت            فرایند» سنجش« یا   1»گیري  اندازه«

 نظامداري است که با استفاده از قواعدي که         فرایندگیري همانند ارزشیابی       اندازه .)126 :1370کیامنش،  ( گردد  توصیف می 

توان مورد آزمایش قرار داد، به مقادیر مختلفی از یک صفت که در یک فـرد یـا شـی وجـود دارد عـدد                           صحت آنها را می   

 آمـده از    به دست گیري اساساً غیر ارزشی بوده و به مقادیر           ت آن دو در این است که اندازه       اما تفاو . شود  اختصاص داده می  

در حالی که صفات مطالعه شده در ارزشیابی هم مـورد عالقـه و    . گیرد  گیري هیچگونه ارزشی تعلق نمی      طریق عمل اندازه  

 ب، 1380بازرگـان   (ابطه زیـر نـشان داد       وان در ر  ت  گیري را می     تفاوت میان ارزشیابی و اندازه     بنابراین. هم با ارزش هستند   

  ).ارزیابی(ارزشیابی = قضاوت + گیري  اندازه) 307 ص

  

                                                          

١. Measurement.
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  ارزشیابی و پژوهش. 2-1-1-1

آوري اطالعـات هـستند امـا بـا یکـدیگر              نظـام یافتـه جمـع      فراینـد ارزشیابی آموزشی و پژوهش آموزشی هـر دو         

هاي کلی است تا      سؤالنش تازه درباره عناصر نظام آموزشی و پاسخ به          هدف پژوهش، یافتن دا   ) هایی نیز دارند الف     تفاوت

اما هـدف ارزشـیابی قـضاوت دربـاره ارزش مـسائل       . بتوان پاسخ به دست آمده درباره عناصر را به موارد مشابه تعمیم داد            

صیت تعمیم پـذیري    نتایج حاصل شده از پژوهش قابلیت تعمیم دارد ولی در ارزشیابی آموزشی نتایج خا             ) آموزشی است ب  

,Worthen, sanders)باشد قوي برخوردار نمی 1987).  

  ارزشیابی و آزمون. 3-1-1-1

رود که بـه       انتظار می  دهنده  پاسخآموز یا     ت که از دانش   سؤاالعبارت است از یک مجموعه از         یا امتحان  1»آزمون«

رود و نتـایج آن بـه صـورت      میکار بها سنجش گیري ی  آزمون به عنوان بخشی از اندازه     . صورت مستقل به آنها پاسخ دهد     

  .کند گیري درباره آزمون نیز صدق می هاي میان ارزشیابی با اندازه  تفاوتبنابراین. کمیت و عدد مطرح است

  تاریخچه. 2-1-1

اي کـه در   گونـه  بهگرفته است  هاي بسیار دور انجام می     ارزشیابی آموزشی به صورت غیررسمی و غیرعلمی از زمان        

 روم استفاده از این امر به منظور آزمون کودکان بـراي ورود بـه مدرسـه،          و هاي بزرگ یونان، ایران     ن باستان در تمدن   زما

اما ارزشیابی . هاي مرسوم بوده است هاي احراز حرفه معلمی و حتی افسران در آموزش    معلمان به منظور سنجش صالحیت    

 میالدي آغـاز  1940هاي دهه  در آمریکا و در سال» رالف تایلر« کار آموزشی به عنوان یک حوزه علمی در علوم تربیتی با      

  .شده و رشد یافت

ي خویش به این نتیجه رسید که هر برنامه آموزشی بایـد            ها  فعالیت ضمن   1945 تا   1930هاي    تایلر در فاصله سال   

یت برنامه باید با توجـه      قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفق      . سازمان و تدوین یابد   » ي مشخص آموزشی  ها  هدف«حول  

وي همچنـین ضـرورت تهیـه،       . ي تعیین شده در برنامه انجام پذیرد      ها  هدفدر رسیدن به     به میزان موفقیت یادگیرندگان   

.  قرار داده استتأکیدهاي رفتاري را در آغاز مطالعه ارزشیابی مورد     ي آموزشی با واژه   ها  هدفبندي و توصیف      تدوین، طبقه 

کند    و عملکردهاي برنامه تعریف می     ها  هدف تعیین میزان انطباق     فرایند ارزشیابی آموزشی را به عنوان       به این ترتیب تایلر   

(Tyler, 1950).  

هایی  ي آموزشی و تدوین رویکردها هدفبندي  بعد از تایلر، افراد دیگري مانند بلوم و همکارانش در آمریکا به طبقه        

,Bloom)د هاي فراگیران پرداختن براي ارزشیابی آموخته  2»مـالك ـ مـدار   «وم آزمـون  هـ ، مف1960هاي   در دهه(1956

هـاي    هاي مربوط بـه ارزشـیابی آموزشـی، در سـال            ي پیچیده آماري براي آزمون مساوي قضاوت      ها  روشاز  . پیشنهاد شد 

  . رایج شد1980 و 1970

ردي همزمان با ایجاد مدارس     دار براي استفاده از امتحان جهت ارزشیابی دانش و عملکرد ف            در ایران، کوشش نظام   
                                                          

١. Test.
٢. Ctiterion –referenced.
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ها، به منظور قضاوت دربـاره پیـشرفت تحـصیلی یادگیرنـدگان در      در این کوشش.  شمسی آغاز شد1290جدیدي در دهه   

هـاي تحـصیلی رایـج شـد امـا کـاربرد         و عالی، اجـراي امتحانـات داخلـی و نهـایی و در دوره        ههاي ابتدایی، متوسط    دوره

.  شمسی آغاز شد   1340سیع کشوري، در بیرون از نظام امتحانات داخلی و نهایی در دهه             گیري آموزشی در مقیاس و      اندازه

یک دهه بعد؛ اولین . هاي ورودي دانشگاهها به اجرا درآمد    در این دهه براي گزینش دانشجو در دوره آموزش عالی، آزمون          

ر در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگـزار        گیري و ارزشیابی آموزشی در نظام آموزش عالی کشو          دوره کارشناسی ارشد اندازه   

  .شد

تـوان چهـار دوره را مـشخص کـرد            به طور کل، با توجه به مطالب فوق، در تحول مفهوم ارزشیابی آموزشـی مـی               

  ).311 ـ 313 ب، ص 1380بازرگان، (

 از  مـیالدي، در ایـن دوره برخـی از کـشورهاي صـنعتی بـه سـاختن و اسـتفاده              1950هاي قبل از      دهه: دوره اول 

گیـري دربـاره پـذیرش داوطلبـان ورود بـه       آموزان و تصمیم بندي دانش هاي روانی ـ آموزشی که بیشتر براي دسته  آزمون

  .مراکز آموزش عالی بود پرداختند

نظران ـ   هاي به دست آمده از کاربرد ارزشیابی صاحب  میالدي در این دوره با توجه به تجربه1960دهه : دوره دوم

هاي آموزشی کشورهاي صنعتی توجه       همچنین به تحوالت موجود در نظام     .  درباره ارزشیابی پرداختند   1»زيپردا  مفهوم«به  

هـاي آموزشـی را بـه طـور سـنجیده           و برنامه  ها  فعالیتهایی که به کمک آنها بتوان       سازوکارشد و نیز ضرورت استفاده از       

 و هـا  فعالیـت ابی آموزشـی در ایـن دوره؛ توصـیف      هـاي ارزشـی     طراحی و اجرا کرد بیشتر محسوس گردید از جمله ویژگی         

  .ي موردنظر استها هدفهاي آموزشی و مقایسه آنها با  برنامه

هـاي    در این دوره ارزشـیابی آموزشـی بـر سـنجش پویـایی نظـام      1980 و اوایل دهه 1970اواخر دهه : دوره سوم 

  .هاي آموزشی بود به پدیده داشت و منظور؛ قضاوت کردن درباره ارزش یا اهمیت دادن تأکیدآموزشی 

 میالدي به بعد؛ در ایـن دوره اسـتفاده از رویکردهـاي کیفـی رایـج و ارزشـیابی بـا                      1980اواخر دهه   : دوره چهارم 

همچنـین اسـتفاده از   . هـاي آموزشـی متـرادف شـد     نفع درباره ارزش یا اهمیت پدیـده    و ذي  ربط  ذي میان افراد    2»توافق«

  . و استانداردهاي آموزشی است از این زمان رایج شدها شاخصتوجه آنها به استفاده از هاي ارزشیابی که بیشتر سازوکار

   الگوها.3-1-1

هاي اخیر بسیار متنوع  الگوهاي ارزشیابی آموزشی به دنبال رشد این حوزه از دانش در علوم تربیتی به ویژه در سال           

تـرین   یکـی از کامـل  . بنـدي کـرد   مورد نظر قرار داد و دستههاي مختلف  توان از جنبه این الگوها را می  . اند  و گسترده شده  

 .1: انـد  آنـان ایـن الگوهـا را در شـش دسـته تقـسیم کـرده         . انجام شده است  ) 1987(ها توسط ورتن و ساندرز        بندي  دسته

 الگـوي  .5 ، نظـر خبرگـان  بـر  مبتنی الگوهاي .4گرا،  کننده مصرف الگوهاي .3، گرا  الگوهاي مدیریت .2،  گرا  الگوهاي هدف 

  .یانه و مشارکتیگرا طبیعت الگوي .6  و مدافعهبر مبتنی

                                                          

١. Conceptualization.
٢. Negotation.
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  گرا الگوهاي هدف. 1-3-1-1

ي هـا  هـدف  در برنامـه بـه   کنندگان شرکت ارزیابی مورد نظر عبارت است از این که آیا          سؤالدر این دسته الگوها،     

.  مورد ارزیابی از قبل مـشخص اسـت    ي برنامه ها  هدفاند؟ در این الگوها مفروضه اصلی آن است که            آموزشی دست یافته  

روش مـورد اسـتفاده در ایـن        . گیري کـرد    توان به صورت کمی اندازه      مفروضه دیگر این است که متغیرهاي برونداد را می        

  .هاي پیشرفت تحصیلی است ي عملکردي و آزمونها هدفدسته الگوها استفاده از 

  گرا الگوهاي مدیریت. 2-3-1-1

دهند که آیا برنامه آموزشی        اصلی پاسخ می   سؤالاین الگوها به این     . ستگرا  گوهاي تصمیم النام دیگر این الگوها،     

ایـن الگـو شـامل چهـار نـوع          . ترین الگوي این دسته، الگوي سـیپ اسـت          از اثربخشی الزم برخوردار بوده است؟ معروف      

کنند در اندیـشه طراحـی و اسـتقرار           فاده می کسانی که از این الگوها است     .4 برونداد 3فرایند،  2، درونداد 1زمینه. ارزشیابی است 

  .یک نظام اطالعاتی مدیریتی هستند

  گرا کننده مصرفالگوهاي . 3-3-1-1

در این الگوها توجه ارزشیابی آموزشی به آثار واقعی         . کنندگان نتایج برنامه هستند     مخاطبان اصلی این الگو، مصرف    

 مفروضـه اصـلی الگـوي    .باشـد  ترین این الگوها، الگوي هدف ـ آزاد می  برنامه است و نه آثار مورد انتظار، از جمله معروف

 این است که در ارزیابی برنامه آموزشی، نباید فقط در قید و بند اهداف از پیش تعریـف شـده برنامـه گرفتـار     هدف ـ آزاد  

  .تارائه شده اس» اسکریون«شویم بلکه آثار جانبی آن را نیز باید در نظر بگیریم؛ این الگو توسط 

  خبرگان  نظربر مبتنیالگوهاي . 4-3-1-1

کنـد، روش ارزیـابی در ایـن الگوهـا             می تأیید اصلی این است که آیا فرد متخصص، برنامه را           سؤالدر این الگوها    

وي عقیده دارد که بـراي  . باشد  ترین افراد در این الگوها، آیزنر می        از جمله معروف  . شامل تحلیل انتقادي متخصصان است    

,Eisner) آموزشی باید به بازنگري انتقادي از دیدگاه متخصصان منتقد پرداخت ارزیابی  از این الگو بیشتر بـراي  .(1994

الگـوي  . الگـوي معـروف دیگـري کـه در ایـن دسـته از الگوهـا قـرار دارد                  . شـود   ارزشیابی برنامـه درسـی اسـتفاده مـی        

ده از استانداردهاي از قبل تعریف شـده بـه ارزشـیابی             متخصصان با استفا   هیأتبراساس این الگو،    .  است 5»اعتباربخشی«

، )1376میرزامحمـدي،  (گیـرد    هاي آموزشی انجام مـی      ها و دوره    اصوالً ارزشیابی آموزشی به منظور سنجش کیفیت برنامه       

رجمـه  ، ت1991کافمن و هومن (شود    ه تعریف می  دها با اهداف از قبل تعیین ش        همکیفیت آموزشی نیز در میزان انطباق برنا      

 با الهام از این دو مفروضه اساسی در ارزشیابی آموزشی براي تعریف کیفیت در قالب عبـارات و                   .)1374،  خ و بازرگان  مشای

                                                          

١. Context.
٢. Input.
٣. Process.
٤. Product.
٥. Accreditation.
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  .باشد ي آموزشی محسوس میها شاخص نیاز به تدوین و تعریف  هاي عینی و شفاف گزاره

   مدافعهبر مبتنی الگوي . 5-3-1-1

به عبـارت  . شود هاي قانونی انجام میفرایندهاد شده است، ارزیابی به شیوه       در این الگو که توسط رابرت ولف پیشن       

 منصفه، در جمع گروهی از متخصصان آموزشی و افـرادي کـه برنامـه بـراي آنهـا                   هیأتهاي متضاد در برابر       دیگر نظریه 

  .آید شود و سپس دادرسی آموزشی به عمل می طراحی شده است، عرضه می

  یانه و مشارکتیاگر طبیعتالگوي . 6-3-1-1

» پـائولوفریره «از افراد معروف در این الگـو        .  دارد تأکیدهاي ارزشیابی      برنامه تأثیراین الگو بر مشارکت افراد تحت       

در این الگو درباره درك و آگاهی افراد نسبت به برنامه مورد ارزشیابی به وسیله خود آنـان و نیـز ارزیابـان قـضاوت                 . است

  .پردازند جمعی به ارزشیابی می ز جمله گروه ارزیاب هستند که به طور دسته اربط ذيافراد . شود می

   در ارزشیابی آموزشیها شاخصجایگاه . 4-1-1

ـا در ارزشـیابی    دهنده کاربست فزاینـده شـاخص       مروري بر ادبیات و مطالعه تحقیقات انجام شده در جهان و ایران نشان             ه

تا جایی که امـروزه در ارزشـیابی   ) به بخش پیشینه تحقیق مراجعه شود (موزان است   آ  هاي آموزشی و به ویژه عملکرد دانش        برنامه

ـان،   (آیـد     صحبت به میان می   » آموزشی) هاي  شاخصی(سیستم نشانگرهاي   «هاي آموزشی از      نظام ـات قابـل     ). 1372بازرگ و ادبی

  .(Hattie, 1991)اي در این زمینه در حوزه ارزشیابی آموزشی تدوین شده است  یافته مالحظه و سازمان

اند و براي تجزیه  هاي شرایط اقتصادي و اجتماعی طرح شده  گرفتن آن جنبه  که براي اندازهها جریانها و     موجودي

  .هاي سیاسی اهمیت دارند گیري و تحلیل و تصمیم

ت توابـع    صور یا به داند که به اشکال ساده متوسط؛ نرخ، و           هاي آماري می     را نوعی داده   ها  شاخص) 1364(وحیدي  

  .هاي آماري پایه وجود دارند اي از داده پیچیده

هاي عملکرد به اصـطالحات   هاي عملکرد مورد توجه قرار گرفته است، بر این اساس شاخص            در تعریفی دیگر شاخص   

ها بـراي کمـک       این شاخص . شود  هاي رفتار یا عملکرد سیستم یا سازمان اطالق می          کیفی و کمی در خصوص برخی از جنبه       

هاي اقتصادي غیر مرتبط با بازار، به ویژه آنها که فاقد ابزارهاي سنجش سود و زیـان اسـت و بـه عنـوان                          ارزشیابی بخش به  

  .(Care and Hanney)شود  کار گرفته می گیري، خود را متبلور ساخته است به هایی قابل اندازه ستاده

تواننـد بـر غنـاي      گوینـد و مـی      یزهایی می ي آموزشی درباره عملکرد یا عمل یک سیستم آموزشی چ         ها  شاخصاما  

ي آموزشـی هماننـد   هـا  شـاخص . شوند گیري آموزشی بیفزایند ولی تمام آمار آموزشی به عنوان شاخص مطرح نمی   تصمیم

,Bottani)هاي اصلی موضوع تکیه دارند  جنبه ي اقتصادي و بهداشتی برها شاخص 1990).  

اهداف مختلفی را براي منابع انـسانی و آموزشـی در           . دهند   ارائه می  هاي آموزشی را    هاي آموزشی وضعیت فعالیت     شاخص

هـاي    ها یا سازمان    مبنایی براي تعریف پیشرفت سیستماتیک به سوي کاربرد بهتر منابع توسط منابع سیستم            . کنند  آینده تعیین می  

  .(Windham, 1980)کنند  هاي آموزشی با یکدیگر فراهم می اي براي مقایسه سیستم باشند و پایه آموزشی می
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گیري و ارزشیابی نحوه عملکرد و بازده آموزشی باید سعی در تبدیل خـصوصیات کیفـی بـه واحـدهاي                      براي اندازه 

هایی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیات بیان نموده و آنهـا را   نرم ها و یا استفاده از مالك . کمی و قابل محاسبه نمود    

و  هـاي آموزشـی     ریـزي   تـوان نتـایج برنامـه        مـی  هـا   شـاخص با توجه بـه     . ص نام دارد  قابل بررسی و ارزشیابی نماید شاخ     

تواننـد وضـعیت یـک      مـی هـا  شاخص.  جامعه را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد   مورد نیاز هاي علمی و یا تحقیقات        پژوهش

 مؤسـسه جود در یـک     نشانگرها قادرند مشکالت مو   .  آموزشی را مشخص نماید و روند تغییرات آن را بررسی کنند           مؤسسه

هاي آموزشی  هاي الزم را براي برنامه      بینی  ها را تعیین کنند و پیش        و پروژه  ها  طرح تأثیرمیزان  . آموزشی را مشخص نمایند   

  ).1372نسب،  حسینی(آتی انجام دهند 

ه کننـد، امـا همـه آمارهـا دربـار            آموزشی را منعکس می    مهمهاي    ي آموزشی، آمارهایی هستند که جنبه     ها  شاخص

آنهـا بایـستی    . برده شـوند، شـاخص هـستند      کار    بهها فقط اگر به عنوان مالك        هآمار. شوند  آموزش شاخص محسوب نمی   

اي انفرادي یا مرکب است که به یـک مفهـوم اساسـی در                شاخص به صورت آماره   . درباره کل سیستم کمی صحبت کنند     

 به این ترتیب همانگونه که شیولسون نیز اشـاره          (Shavalson)افت سیاسی مفید است     بشود و براي      آموزش مربوط می  

 و متغیرهـا  هـا  شـاخص اگرچه برخی از نویسندگان میـان  . روند قطعاتی از اطالعات به شمار می    تنها ها  شاخصکرده است   

در نظریـات  . ندوش ي صحیح برپایه آن ساخته میها شاخصشوند و این تفاوت به عنوان زیربنایی است که         تفاوت قائل می  

از جملـه ایـن کـه    . انـد  دهند، معرفی شده هایی که میزان سالمت یک سیستم را نشان می ه به عنوان آمار   ها  شاخصد  جدی

یفیت عملکرد یک سیستم را در کتوانند انجام دهند و یا این که  د و چه کارهایی را می     ندان  ان چه چیزهایی را می    آموز  دانش

  .دهند طول زمان مورد سنجش قرار می

  .(ERIC, 2001)پردازد  اي است که به روشن نمودن شرایط و نیز عملکرد آموزش و پرورش می ارهیک شاخص آم

اي مـرتبط بـا       شاخص آموزشی آماره  «کند    هاي آموزشی شاخص را به این صورت تعریف می          المعارف پژوهش   دایره

کـرد نظـام آموزشـی طراحـی     یفیـت و عمل کي آموزشی است که به منظور فراهم کردن اطالعات درباره رتبـه،        ها  سیاست

,Encyclopedia)» شود می 1992:P410).  

 بازتاب مفروضـات دربـاره ماهیـت و      ها  شاخصتوان نتیجه گرفت که به طور کلی          با توجه به تعاریف ارائه شده می      

اورهـا  بباشند که جهت مفروضـات و         اهداف نظام آموزش و پرورش هستند و غالباً در برگیرنده باورهاي سیاستگذارانی می            

  .)1379مشایخ، (دهد  سوق می

از این رو توجه به این نکته ضروري است که اگر شاخص را به صورت بیان یـک مجموعـه پدیـده پیچیـده بـه                          «

. تبگیریم این رقم حامل بار توضیحی خواهد بود که براي روشن شـدن واقعیـت بـه آن نیـاز اسـ      وسیله یک رقم در نظر    

ي باید در نظر گرفت که براي توصیف و درك نظام آموزشی ضروري است ولـی کـافی                   شاخص را به عنوان ابزار     بنابراین

گیري قرار گیرند بلکه با نـشان دادن          ي و تصمیم  سیاستگذارتوانند مبناي      به تنهایی نمی   ها  شاخصبه عبارت دیگر    . نیست

  ).1379، 112مشایخ، (رد دا نقاط قوت و ضعف، انجام بررسی کیفی و مشاهدات عینی را در نظام آموزشی الزامی می

ان یک برنامه آموزشی در تفکیک میان مالك و استاندارد، از یـک             اندرکار  دستتجربه نشان داده است که معموالً       

اي از پدیده مورد      اند، در حالی که مالك عبارت از ویژگی یا جنبه           سو و استاندارد و شاخص از سوي دیگر، با مشکل مواجه          

آموزان پس از استفاده  مانند عملکرد دانش) 34 الف، ص 1380بازرگان، (شود  باره آن انجام میارزیابی است که قضاوت در 

هـاي    ها جهت قضاوت درباره مـالك       هایی است که براي گردآوري داده       از مواد آموزشی جدید، شاخص عبارت از مشخصه       
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ـ ب ر از مالك مورد نظـر کـافی اسـت تـا    دهد که چقد  پاسخ میسؤالشود و استاندارد به این       برده می  کار  بهمورد نظر    وان ت

کنـد، بـراي مثـال سـطح       ها استفاده می    استاندارد به سطح مطلوب یا کیفیت مالك      ) همان(وضعیت آن را مطلوب دانست      

اده از مـواد آموزشـی جدیـد، اسـتاندارد ماننـد مـالك از               ف در ریاضیات پس از است     آموز  دانشموردنظر براي عملکرد موفق     

تواند نسبی باشـد   استاندارد می. باشد  نظام آموزشی میاندرکار دست است و تابعی از زمان و باورهاي افراد      مقوالت قضاوتی 

ـ  )شی قدیم آموزان در استفاده از مواد آموزشی جدید نسبت به مواد آموز            مانند عملکرد بهتر دانش   ( ماننـد  (ق باشـد  ، یـا مطل

ها براي    گیري مورد استفاده در گردآوري داده       ه شاخص ابزار اندازه   در حالی ک  )  درصد از محتواي مواد آموزشی     85تسلط بر   

  .باشد عملکرد یک مالك انتخاب شده می

  ابی آموزشییي ارزشها شاخص. 2-1

  شناسی مفهوم .1-2-1

 این متون، منظور از آماره، نمـادي اسـت          رد.  است کار برده شده     به بسیار زیاد » شاخص«در متون آماري اصطالح     

هاي مورد نظر در یـک جامعـه آمـاري     اي از ویژگی آید تا نمایانگر وضعیت جنبه  ستفاده از اصولی به دست می     کمی که با ا   

  .باشد

هـاي     عبارتنـد از سـري     هـا   شاخص (ECAFE).کند    گونه تعریف می    اداره آمار سازمان ملل متحد شاخص را این       

. نماینـد  ته و نسبت به سـنجش اعتبـار آنهـا اقـدام مـی             هاي آموزشی پرداخ    ها، در رابطه با برنامه      داده) خالصه شده (یکجا  

(Porosky, 1995).  

  ها و موارد کاربرد ویژگی. 2-2-1

  . ي آموزش و پرورش را بدین صورت ارائه کرده استها شاخصیونسکو فهرست خصوصیات 

  .دهد شاخص عبارت است از بیان کمی که معموالً رابطه موجود بین دو کمیت را نشان می) الف

  .تواند روشنگر موضوع مورد مطالعه باشد اخص از اهمیت سیاستگذاري برخوردار است و میش) ب

) ماننـد سـال تحـصیلی     (شاخص با یک برهه از زمان مرتبط است، یعنی هر شاخـصی بـا یـک دوره از زمـان                     ) ج

  .تواند روشنگر روند موضوع مورد مطالعه باشد  از این نوع شاخص می شود و یک مجموعه مشخص می

  .تواند مورد استفاده قرار بگیرد شاخص در سطوح مختلف یک نظام می) د

  . ارزش شاخص قراردادي است) ه

  .شود هاي موجود تدوین می شاخص براساس داده) و

  .)94، ص 1370یونسکو، ترجمه مشایخ، (باشد  هاي عددي قابل فهم و تفسیر می شاخص به صورت ارزش) ز

  :اند ي آموزش و پرورش را تعریف کردهها شاخصسکو موارد کاربرد همچنین در همین کتاب مشاوران یون

اي مـشخص و روشـن        گونـه   بـه ي سیاستگذاري را    ها  هدف. روند   می کار  بهها     در تعریف سیاستگذاري   ها  شاخص .1

  . بیان کردها شاخصتوان با کمک  می
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 هـا   شاخص عبارت دیگر، با استفاده از       به. گیرند   براي اعمال پیشرفت و تغییرات مورد استفاده قرار می         ها  شاخص .2

  ریزان تعیین شده است در حال تغییرپذیري است یا خیر؟ توان مشاهده نمود آیا اهدافی که توسط سیاستگذاران و برنامه می

ریـزان     مورد نظر برنامـه    ها  شاخصدهند و احتماالً همان        را مورد استفاده قرار می     ها  شاخص پژوهشگران معموالً    .3

ي مورد نظـر یـاري      ها  شاخص آوردن   به دست توان از پژوهشگران آموزشی در هر کشوري براي           از این رو، می   . نیز هست 

  .گرفت

یک شاخص چون گروه خاصی را در زمان مشخص مورد نظر قـرار    . روند   می کار  بهبندي نیز     ، در طبقه  ها  شاخص .4

  .سازد پذیر می دهد مقایسه را امکان می

,Johnstone)به نظر جانسون    :ي تربیتی به شرح زیر استها شاخص دالیل و موارد استفاده از (1981

شـود و در   گیري وضعیت و روند تغییرات اقتصادي ـ اجتماعی در کشورها اسـتفاده مـی     براي اندازهها شاخص از .1

  .گیرند هاي آموزشی عمالً مورد استفاده قرار می ها و طراحی ریزي آموزش و پرورش براي برنامه

هاي مختلـف   تهیه آمارهاي آموزشی الزم در زمان. روند  میکار به براي تشریح وضعیت نظام آموزشی       ها  شاخص .2

 آموزشی میسر   مؤسسهي مورد نیاز از آنها، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی هر کشور و یا هر                 ها  شاخصو استنتاج   

 آموزشی، کشف روابط ملی، کشف روابط متقابل و تعیـین رونـد   گیري امکانات موجود در نظام در این مورد اندازه   . گردد  می

  .تواند به تشریح وضعیت نظام آموزشی کمک کند متغیرها می

این امر مربوط به متغیرهـاي مـورد   .  ممکن است به صورت عملی، نظري و یا تجربی استفاده شود   ها  شاخص از   .3

  .زمینه استي مختلف آماري در این ها روشگیري و استفاده از  اندازه

  :دهد ي تربیتی را به صورت زیر شرح میها شاخصموارد کاربرد ) 1372 (نسب حسینی

 هـا  شاخصتوان به کمک  ي سیاستگذاري را میها هدفروند،    می کار  بههاي آموزشی      در سیاستگذاري  ها  شاخص .1

  .تعیین نمود

ي نظام آموزشـی و     ها  شاخصبا توجه به    . ودش   و تغییرات استفاده می    ها  پیشرفت براي تعیین میزان     ها  شاخص از   .2

توان مشخص نمـود کـه آیـا اهـدافی را کـه             به این وسیله می   . اهداف آتی را براي ایجاد تغییرات مطلوب در دست داشت         

  .باشند و یا نیازي به دست کاري و تغییر دارند اند در حال تحقق می ریزان تعیین کرده سیاستگذاران و برنامه

 تـأثیر تـوان میـزان پیـشرفت و یـا             مـی  ها  شاخصبا استفاده از    . ر مناسبی براي ارزشیابی هستند     معیا ها  شاخص .3

براي ارزشیابی هرگونه طرحی باید معیارها و      .  آموزشی مورد توجه قرار داد     مؤسساتها را در نیل به اهداف          و پروژه  ها  طرح

  .دهند  معتبر معیارهاي مورد نظر و الزم را ارائه میي مناسب وها شاخص.  رودکار بهگیري  الگوهاي مناسبی براي اندازه

  .هاي زیر نیز توجه نمود توان به گزاره موارد کاربرد شاخص می همچنین در

هـاي کمـی، انـواع     رایج شدن شـیوه  . توان به عنوان معیاري معتبر در زمینه تحقیقات استفاده کرد            می ها  شاخصاز  

ها راه را براي استفاده بیشتر  اعی و توجه هرچه بیشتر به کمی نمودن کیفیتها و تحقیقات آموزشی ـ اجتم  مختلف بررسی

  . هموار نموده استها شاخص

هـا قادرنـد      شاخص. توان به منظور به تصویر درآوردن مسائل و مشکالت آموزش و پرورش استفاده کرد               ها می   از شاخص 

داردهاي کلی و پذیرفته شده و یا مقایسه با مؤسسات مـشابه            تنگناهاي آموزشی را به وسیله مقایسه یک مؤسسه آموزشی با استان          

  .هاي اجرایی را مشخص نماید توانند تغییرات مناسب در برنامه ها می استفاده از این نوع شاخص. تعیین نمایند
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ـ  آنها شرایطی را فراهم می. گیرند بینی روند کارها مورد استفاده قرار می  براي پیشها  شاخص ت و کنند که روابط عل

. ریزان آموزشی باید درباره آنها کار کنند و یا اطالعات بیشتري فراهم آورند، مشخص گردند              معلولی و یا آنچه را که برنامه      

  .مشی را تعیین نمود هاي آینده پرداخت و خط توان به تنظیم اصولی برنامه  میها شاخصبا اطالعات حاصل از 

 ,Oakes) به نقـل از  37 : الف1380بازرگان، (داند  به شرح زیر میي آموزشی را ها شاخصبازرگان موارد کاربرد 

Wyatt,1986).  

  ، گزارش درباره وضعیت مدارس.1

  ، نظارت بر تغییرات عوامل نظام آموزشی در طول یک دوره زمانی.2

  ، بر بروز تغییراتمؤثر تشریح عوامل و شرایط .3

  ،بینی تغییرات احتمالی در آینده  پیش.4

  ،ن نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی مشخص کرد.5

  ،هاي بهبود نظام آموزشی ترین راه  آگاه کردن سیاستگذاران درباره اثربخش.6

  گیرندگان و مدیران نظام آموزشی،  آگاه کردن تصمیم.7

  . تعیین اهداف نظام آموزشی.8

ح زیـر بیـان     هاي یک شاخص خـوب را بـه شـر           ي آموزشی، ویژگی  ها  شاخصدر کتاب راهنماي عملی     » سوواژه«

,Sauvageat)کند  می 1997).  

  ،ـ مرتبط بودن

  ،ـ قابلیت خالصه کردن

  ، به منظور امکان تحلیل جامع نظام آموزشیها شاخصـ هماهنگی ساختاري با بقیه 

  ،پذیري ـ دقت و مقایسه

  ،ـ اعتمادپذیري

  ،ـ نمایش میزان نزدیکی یا فاصله از تحقق یک هدف

  ،هاي غیرقابل قبول موقعیتانگیز و  مسئلهـ تشخیص موارد 

  ،ـ تمیزپذیري براي سیاستگذاري

  .هاي متفاوت گذاري در مقایسه با یک استاندارد یا بازخورد در زمان ـ ارزش

  :)23ـ25، ص 1380(اند  ي آموزشی را به صورت زیر بیان کردهها شاخصموارد کاربرد » خورشیدي«و » قورچیان«

  .شود ت و روند تغییرات اقتصادي ـ اجتماعی در کشورها استفاده میگیري وضعی  براي اندازهها شاخص از .1

  .روند  میکار به براي تشریح وضعیت نظام آموزشی ها شاخص .2

  .رود  میکار بهریزي کالن آموزشی  ها و برنامه  براي سیاستگذاريها شاخص .3

  . ممکن است به صورت عملی، نظري و یا تجربی استفاده شودها شاخص از .4

  .ي مختلف آماري استها روشگیري و استفاده از  ن امر مربوط به ماهیت متغیرهاي مورد اندازهای

  .شود  و تغییرات استفاده میها پیشرفت براي تعیین میزان ها شاخص از .5

  .شود  استفاده میت و تغییراها پیشرفت براي تعیین میزان ها شاخص با .6
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  .معتبري در زمینه تحقیقات استفاده نمودتوان به عنوان معیار   میها شاخص از .7

  .روند  میکار به براي نشان دادن مشکالت ها شاخص .8

  .گیرند بینی روند کار مورد استفاده قرار می  براي پیشها شاخص .9

اند و   قابلیت کاربردهاي فراوانی را در آموزش و پرورش یافتهها شاخصشود که  با توجه به مراتب فوق، مشاهده می  

هاي علمی و آموزشی میان کشورهاي مختلف دنیا رو به فزونی گذاشته اسـت   هاي اخیر که رقابت     امر به ویژه در سال     این

این امر موجب شده اسـت کـه کـشورهاي          . ، از اهمیت بیشتري برخوردار شده است      )Timssهاي    به عنوان نمونه آزمون   (

ان خود دست بزنند و جنبش شتابان اسـتانداردها         آموز  دانشاي  هاي الزم در علوم پایه بر       مختلف به تعریف و تعیین حداقل     

,Smith and Etal).باشند  اي از این کار می در برخی از کشورها مانند آمریکا نمونه  بـالطبع بـراي رسـیدن بـه     (1997

  .ي آموزشی را تهیه، تدوین و هنجاریابی نمودها شاخصاستانداردهاي آموزشی ابتدا باید 

هایی به این شـرح   المللی، پرسش هاي آموزشی در سطح ملی و بین        رت اطالع از عملکرد نظام    به طور خالصه ضرو   

  ).111 :1379 ،مشایخ(مطرح کرده است 

  :توان نمایان ساخت چگونه قوت یا ضعف نظام آموزشی را در مقایسه با خود نظام در طول زمان می

  سازي نظام آموزشی کدام است؟ ابزار شفاف

دهنـد چگونـه      م آموزشی و پاسخگو نمودن مدارس در ازاي کیفیـت آموزشـی کـه ارائـه مـی                 حسابرسی کیفی نظا  

  پذیر است؟ انجام

  )نشانگرها (ها شاخص سیستم .3-2-1

. کند هاي آموزشی، واضح است که یک شاخص اطالعات محدودي را منتقل می با عنایت به پیچیدگی و تنوع نظام      

ي آموزشی است که در پیوستگی با یکدیگر، یک مجموعـه معتبـر را              ها  اخصش نیاز به یک مجموعه سیستمی از        بنابراین

  .رود  میکار به» )نشانگرها (ها شاخصسیستم «این مجموعه تحت عنوان . تشکیل دهند

هاي آن را  کند و کاستی ست که وضع یک نظام را معین می     ها  شاخصاي هماهنگ از       مجموعه ها  شاخصسیستم  «

 تـوان رخـساره کـل نظـام آمـوزش و پـرورش را تـصویر کـرد         ي آموزشی میها شاخصیستم با تدوین س  . سازد  آشکار می 

  .)11 :1372 ،بازرگان(

ریزان نظام آموزش و پرورش قرار گیرد        تواند به عنوان ابزاري قوي در اختیار مدیران و برنامه            می ها  شاخصسیستم  

. گیري معقول بپردازنـد  آن را مشاهده کنند و به تصمیم    تا آنها بتوانند به طور شفاف عملکرد این نظام، نقاط قوت و ضعف              

آوري دقیق و کامل و جامع اطالعات درباره هـر یـک از اجـزاء نظـام آموزشـی                     جمع سازوکار،  ها  شاخصبا تدوین سیستم    

  .گردد در آموزش و پرورش آماده می» نظام اطالعات مدیریت«فراهم شده و زمینه ایجاد 

رود که اطالعات صحیح و دقیقی را به منظور نشان دادن شـرایط نظـام                 تظار می  ان ها  شاخصاز یک سیستم خوب     

ي تدوین شده باید زمینه سیاستگذاري صحیح و دقیق آموزشی قـرار            ها  شاخص.  کند تأمینآموزش و پرورش و توسعه آن       

,Shavelson)کننده باشند  گیرند و در تدوین اهداف آموزش و پرورش و تبدیل آن به عمل کمک 1991).  

ي آموزش و پرورش مورد نظر قرار گرفته و         ها  هدف در آموزش و پرورش، ابتدا باید        ها  شاخصبراي تدوین سیستم    
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اي از نشانگرها دربـاره هـر یـک از عناصـر      سپس مجموعه.  هستندها شاخصتعریف شود زیرا اهداف مبنایی براي تدوین   

. شوند ي مزبور گردآوري و تحلیل میها شاخصم براي محاسبه هاي الز   شود، آنگاه داده    نظام آموزشی طراحی و تدوین می     

  .ها باید در ارتباط با نیازها، دقیق و به هنگام باشند این داده

ي آموزش و پـرورش،  ها فعالیت و استفاده از آنها در بهبود ها شاخصبه منظور به حداکثر رساندن استفاده از تحلیل        

 در اختیار مجریان و مدیران آموزش و پرورش قرار داده شـود تـا تـصمیم                 ها شاخصالزم است که نتایج حاصل از تحلیل        

  .ي تربیتی انجام دهندها فعالیتگیرندگان در هر سطح، براساس آن اقدامات الزم را براي بهبود 

ي تربیتی با اسـتفاده از رویکـرد سیـستمی و براسـاس عناصـر نظـام                 ها  شاخصبندي    با توجه به مراتب فوق طبقه     

  ).1370یونسکو، ترجمه مشایخ، (شود  ه صورت زیر تعریف میآموزشی ب

  ي درونداد نظام آموزشیها شاخص .1-3-2-1

و معلمـان اطـالق      آمـوزان   شود اعم از منابع مـادي و مـالی، دانـش            درونداد به هر آنچه که وارد نظام آموزشی می        

  .)کالبدي(انی، منابع مالی و منابع مادي منابع انس: به عبارت دیگر، درونداد نظام آموزشی مشتمل است بر. شود می

   نظام آموزشیفرایندي ها شاخص .2-3-2-1

یـا بـه   . باشـد  در این مورد، منظور میزان موفقیت به دست آمده در تحقق بخشیدن به اهداف تبیین شده نظام مـی        

 نظام، نقاط ضـعف و  فرایندرکرد  یی درباره کا  ها  شاخصزیرا، با در اختیار داشتن      .  نظام مورد نظر است    کاراییعبارت دیگر،   

  .شود هایی که به بازبینی، تجدید نظر و اصالحات نیاز دارد، تعیین می شود و محدوده قوت آن مشخص می

  ي برونداد نظام آموزشیها شاخص .3-3-2-1

 ایـن . کننـد  ی که در سطوح مختلف آموزشی نظام را ترك مـی  آموختگان  دانشبرونداد نظام آموزشی عبارت است از       

ریزان  براي برنامه. شوند ها وارد بازار می افراد با درجات متفاوتی از دانش، تخصص و مهارت و با در دست داشتن گواهینامه 

  .اي برخوردار است نظام آموزشی از اهمیت ویژه» کیفیت برونداد«آموزشی اطالع از 

ــدوین . 3-1 ــوي ت ــا شــاخصالگ ــرورش ه ــوزش و پ ــوي (ي آم الگ

  )اعتبارسنجی

  مفاهیم و تاریخچه اعتبارسنجی. 1-3-1

از نظر مفهومی . انگیزترین الگوهاي ارزشیابی آموزشی است     ترین و در عین حال بحث       اعتبارسنجی یکی از با سابقه    

به سفارت منصوب کردن، اختیار دادن؛ معتبر شناختن، مسئول دانستن، نـسبت    « به معنی    accreditاعتبارسنجی از کلمه    

  .گرفته شده است» دادن
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آدلمـن در   .  بـر جنبـه خاصـی از آن، تعـاریف متفـاوتی ارائـه شـده اسـت                  تأکیدر خصوص اعتبارسنجی بسته به      د

 آن بـه  بـه وسـیله  توان  کند که می  کنترل و اطمینان در آموزش ذکر میفرایندالمعارف آموزش عالی، اعتبارسنجی را      رهیدا

هـاي آن جهـت کـسب اطمینـان از احـراز حـداقل         یـا برنامـه  مؤسـسه بازبینی و سنجش و یا هـر دو مقـصود و بررسـی     

  ).1374، ترجمه قورچیان، 1992آدلمن، (استانداردهاي قابل پذیرش پرداخت 

 تـضمین   ي و ارتقـا   1حـداقل کنتـرل کیفیـت     : ها در تعریف اعتبارسنجی نظر به دو کارکرد اصـلی آن دارنـد              بعضی

بـه عنـوان    ) شـود   ها ظاهر می     بعضی از انواع تصدیق    که اغلب در شکل   (، کارکرد اول یعنی حداقل کنترل کیفیت        2کیفیت

سـازد و ایـن کـه      آموزشی حداقل الزامـات کیفیـت را بـرآورده مـی        مؤسسه این که آیا یک      تأییدیک مکانیزم پاالیش در     

در مـورد کـارکرد دوم، تـضمین کیفیـت اشـاره بـه       . رود هاي کنترل کیفیت در آن زمینه متناسب هـستند، بکـار مـی        رویه

 مؤسـسه  یا یک برنامه دارد که به یک تجزیه و تحلیل و پیشنهاداتی در ارتباط با کیفیت  مؤسسهاي ارزشیابی یک    هفرایند

  .شود منجر می) راهبردهاي ویژه تضمین کیفیت(یا برنامه 

  .(Lamicq&Jensen, 2001)هاي آموزشی وجود دارند  مؤسسهاین دو کارکرد در اکثر کشورهاي اروپایی و 

 بازنگري بیرونی کیفیت در آموزش عالی به منظور         فرایند را   اعتبارسنجی) 2001( آموزش عالی    نجیاعتبارسشوراي  

داند و در بعضی کشورها ماننـد   ها و آموزش عالی جهت تضمین و بهبود کیفیت می ها، دانشگاه هاي دانشکده   بررسی برنامه 

 بـراي  مؤسساتیکا این اصطالح حاکی از صالحیت آفریقاي شمالی ایاالت کینگ دون؛ اروپاي غربی و ایاالت متحده آمر    

  .(Haywood, 2001)باشد  هاي ویژه و خاصی می پیشنهاد و ارائه برنامه

 کنترل و تضمین کیفیت در نظام آموزشی دانـست کـه داراي یـک سـیکل                 فرایندتوان اعتبارسنجی را       می بنابراین

هـا و     مؤلفـه  اعتبارسنجی از طریق استانداردها؛      فرایندر واقع   د. ارزشیابی چرخشی بر مبناي استانداردهاي مورد توافق است       

  .آورد  کیفیت را فراهم میيپردازد و از این مسیر موجبات ارتقا  آموزشی میمؤسسات به ارزشیابی عملکرد ها شاخص

ي ها ترین سیستم بررسی تخصص رسمی است که در اواخر سال   دارد اعتبارسنجی با سابقه     ورتن و سندرز اظهار می    

هـاي اروپـاي    اي اعتبارسنجی به تدریج در ایاالت متحده آمریکا، جانـشین سیـستم   هاي ملی و منطقه     دگین که نمای  1800

ي در نظـام آموزشـی ایـن کـشور     مؤثر به نیروي   1930هاي    شرقی جهت بازرسی از مدارس شدند شروع و در خالل سال          

:Worthen& Sanders, 1987). تبدیل شدند 98 – تـوان از اواسـط     دامنه گسترش اعتبارسنجی را می وسعت و(102

پـذیري و پاسـخگویی اوج گرفـت، دانـست      هاي مردم و دولت جهت مسئولیت  یعنی زمانی که تقاضا و خواسته 1960دهه  

توان از سـال    دارد کاربردهایی از الگوي اعتبارسنجی را می        اظهار می ) 1376(بازرگان  ). 1376:89آدلمن، ترجمه قورچیان،    (

 در ایالـت متحـده      1910هـاي     معتقد است گزارش مکلند که در حوالی سال       ) 1988 (3فلدن.  در آمریکا مشاهده کرد    1905

اعتبارسـنجی از   ) 1376به نقل از مهجـور،      (شود    هاي اعتبارسنجی در آمریکا محسوب می       منتشر شده، از نخستین گزارش    

 در جهت   مؤسساتموزشی مورد استفاده بوده و همواره بر        ابتدا به عنوان یک سمبل مشروعیت، شهرت و قدرت در نظام آ           

  .گذار بوده استتأثیر کیفیت خود يارتقا

 بـه دسـت  شود و به منظـور    الگوي اعتبارسنجی از جمله الگوهایی است که در آن از رویکردهاي کمی استفاده می             

                                                          

١. Minimal Quality Control.
٢. Promotion Quality Assurance.
٣. Floden.r.
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هاي اخیـر      در سال  هر چند ) 11: 1380ن،  بازرگا(رود    بندي بکار می    آوردن تصویر کمی از عوامل مورد ارزشیابی جهت رتبه        

  .هاي آموزشی صورت گرفته استفرایند و اهداف آن تغییراتی در جهت سازگاري بیشتر با ماهیت برنامه و فراینددر 

شـود کـه آیـا یـک برنامـه بـا نظـام مـورد ارزشـیابی،            پاسخ داده مـی سؤالدر واقع به وسیله اعتبارسنجی به این     

 بـه طـور   (Erickson, 1996)سـازد   اي و آموزش عالی را برآورده می  حرفهمؤسسات به وسیلهه استانداردهاي تعیین شد

  :شود توان گفت اعتبارسنجی با اهداف زیر انجام می کلی می

  ، به سطح استاندارد رسمی و جهانی رسیده است یا خیرمؤسسه این که یک تأیید .1

  هاي معتبر، ه و برناممؤسساتآموزان در شناسایی   کمک به دانش.2

   در تعیین میزان واحدهاي انتقالی قابل قبول،مؤسسات کمک به .3

  گذاري، ها براي سرمایه  کمک به شناسایی برنامه.4

   در تعامل با فشارهاي زیانبار درونی و بیرونی،مؤسسه محافظت از یک برنامه یا .5

  ،مؤسسه افزایش سطح استانداردهاي برنامه یا .6

  گواهینامه یا پروانه اعتبار، و معیارها براي صدورها   تعیین مالك.7

 ،پازارگـادي (هاي دولتی   براي دریافت کمکمؤسسه فراهم آوردن شرایط و معیارهاي تعیین شایستگی برنامه یا           .8

1377: 30.(  

هدف اصلی و پایدار اعتبارسنجی تثبیت استانداردهاي کیفیت براي پذیرش کـالج و مـدارس متوسـطه و دانـشگاه                    

 مؤسـسه ي است که از طریق آن یک سازمان یـا           فرایند) معتبرکردن(توان گفت اعتبارسنجی      از این رو می   . جه اول بود  در

دهد که یک دانشگاه، دانشکده یا برنامه تحصیلی شـرایط از پـیش تعیـین شـده یـا اسـتانداردها را داراسـت         تشخیص می 

  ).1384، ترجمه یادگارزاده، 1996راتکلیف، (

باشد و یا در سـطح حـداکثر و بـاالترین حـد             ) الزامات(توانند در سطح حداقل        مورد نظر در اعتبارسنجی می     استانداردهاي

اي  هـاي حرفـه   هـاي تخصـصی و انجمـن    هاي اعتبارسنجی دولتی و مورد دوم در رویه سـازمان         ممکن که مورد اول خاص رویه     

ـا   رسنجی نظرات متفـاوتی مطـرح شـده اسـت، بعـضی     در خصوص فواید و مزایاي اعتبا. (Damme, 2000)شوند  نمودار می ه

ـا بررسـی و       معتقدند که اعتبارسنجی منجر به شناسایی رسمی از وضعیت و کیفیت پدیده مـورد ارزشـیابی مـی         شـود کـه نـه تنه

بازشناسی مدارك و منابع مؤسسه را به دنبال دارد؛ بلکه همچنین منجر به کـسب مـشروعیت در سیـستم آموزشـی و در نتیجـه                      

ـیان         نفع می   جه کارفرمایان و داوطلبان ورود به مدارس و مؤسسات آموزش عالی و دیگر افراد ذي              تو شود، ضمن این که به متقاض

اسـت، و  ) هـا  هـاي تخصـصی و یـا دولـت     انجمن(دهد که وضعیت و کیفیت یک مؤسسه یا برنامه مورد تأیید  این اطمینان را می  

ـنجی مـی  ) درونی ـ برونی (کنندگان  مش خاطر مصرفبنابراین نظر بر این است که محافظت و آرا باشـد   یک پیامد مثبت اعتبارس

هاي متنوعی ابراز شده اسـت کـه در نظـام آموزشـی دولتـی و                  در مورد معایب اعتبارسنجی نیز نظرات و دیدگاه       ) 3همان، منابع   (

ـاري        گیرد از جمله این که اعتبارسنجی و فر         خصوصی این تغییرات شکل متفاوتی به خود می        ایند تضمین کیفیـت براسـاس همک

تـوان کیفیـت را تـضمین     اعتبارسنجی داوطلبانه اسـت چطـور مـی     «هاست و همواره این سؤال که         ها و دانشگاه    داوطلبانه مدرسه 

ـنجی              در حالی که مؤسسات آموزشی و برنامه      . شود  مطرح می » کرد؟ ها ممکن است در این زمینه اختیاري نداشته باشند و اعتبارس

ـا شـده را بـه     اي باشد و یا این که ممکن است موجب شود سایر مؤسسات درجه             هاي استانی و منطقه      انواع حمایت  فاقد هاي اعط
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  ).1383، ترجمه یادگارزاده، 1996 1راتکلیف،(رسمیت نشناسند 

ی و ادامـه   هاي دولتی، قانع کردن افکار عمـوم         و برنامه  ها  فعالیتاي براي توجیه      بعضی دیگر اعتبارسنجی را وسیله    

دانند براي جذب داوطلبـان ورود بـه    بعضی دیگر توجه زیاد به اعتبارسنجی را دلیلی می   ) نظام دولتی (دانند    فعالیت خود می  

اما گذشـته از  ) هاي غیردولتی نظام( موجود بهترین هستند  مؤسسات آموزش عالی و القاي این تفکر که در میان           مؤسسات

 / مؤسـسه ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و تعیین اعتبـار و وضـعیت    ( اعتبارسنجی   یندفرااین تغییرات در خصوص این که       

هاي آموزشی در قبـال منـابع اختـصاصی و در نتیجـه هزینـه                 منجر به بهبود و تضمین کیفیت و پاسخگویی نظام        ) برنامه

  .وجود داردتري  شود، توافق نظر گسترده سازي و شفافیت امور دانشگاهی می اثربخشی باال، بهینه

  انواع اعتبارسنجی، کارکردها و مقاصد آن. 2-3-1

  :عتبارسنجی وجود داردا کلی دو نوع به طور

  ،)نهادي(اي  مؤسسه .1

  .)برنامه( تخصصی .2

  )نهادي(اي  مؤسسهاعتبارسنجی . 1-2-3-1

 در  مؤسـسه از  شود و بیانگر این است که هـر بخـش              انجام می  مؤسسهاین نوع اعتبارسنجی معموالً در سطح کل        

 بسیار مهم است و بایـد بـه    ها  بخشواقع شده است، اگرچه ضرورتاً همه       مؤثر   چقدر نقش داشته و      مؤسسهحصول اهداف   

 مـستلزم انجـام خـود ـ ارزیـابی      مؤسـسه  انجام اعتبارسـنجی در سـطح   (Dressel, 1394:1861)آن توجه خاص داشت 

 چارچوب کلی اعتبارسنجی    هر چند .  است مؤسسهصوص اعتبار   ي مختلف و ترکیب نتایج براي قضاوت کلی در خ         ها  بخش

هاي قابـل تـوجهی       اي تفاوت چندانی ندارند اما در شیوه اجرا و معیارها و استانداردهاي قضاوت تفاوت               اي و برنامه    مؤسسه

  .شود بین آنها مشاهده می

  اعتبارسنجی در سطح برنامه. 2-2-3-1

. شـود   به منظـور آگـاهی از کیفیـت ارکـان برنامـه انجـام مـی                 لف عمدتاً ها در سطوح مخت     اعطاي اعتبار به برنامه   

  .رود کار می ه هستند بمؤسسهها یا مدارس که یک بخش از  ها، گروه اي معموالً براي برنامه اعتبارسنجی برنامه

. واحد مورد بررسی ممکن است یک کالج یا مدرسه درون یک دانشگاه و یا برنامه درسی درون یـک رشـته باشـد                      

هاي اعتبارسنجی برمبناي استانداردهاي دیگري عمل کنند، مانند تسهیالت و حمایـت            اگرچه ممکن است برخی از آژانس     

پازارگـادي،  (هـا و یـا برنامـه درسـی دوره بـا مقطـع خاصـی           کلی محتویات برنامه   به طور  علمی و    هیأت ينهادي، اعضا 

  :توان سه نوع خاص از آنها را تفکیک کرد ی نیز میهاي اعتبارسنج  و آژانسمؤسسات، در خصوص سطح )30:1378

   ،اي  سطح منطقه.1

                                                          

١. Radccliff.
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  ، سطح ملی.2

  .(Eaton, 2000)اي   سطح تخصصی و حرفه.3

تـر عنـوان شـد بـدون در نظـر گـرفتن مـسائل                 کارکردها و مقاصد اعتبارسنجی، همانگونه که پـیش        در خصوص 

 اعتبارسـنجی در تغییـر و بهبـود کیفیـت آموزشـی      فرایند تأثیر اي در مورد نقش و اي در این مورد توافق نظر عمده     حاشیه

  .(Eaton, 2000) اعتبارسنجی متصور است فرایندبا این تفاسیر، کارکردها و اهداف زیر براي . وجود دارد

  ،ست استانداردهاي تعیین شده را دارا یا برنامه،مؤسسهکه آیا یک تعیین این. 1

  ، قابل قبولمؤسسات آموزشی در تشخیص مؤسساته و  کمک به داوطلبان ورود به دانشگا.2

  ،ها و به فعل رساندن آنها جهت دسترسی به اعتبار و تصدیق  در تعیین قابلیتمؤسسات کمک به .3

  ،ها  و برنامهمؤسساتردها در میان دا ایجاد اهدافی در جهت خود ـ تنظیمی و برآورد رشد کلی استان.4

ریـزي و     و کارکنان به صورت جامع و هدفمند در برنامه        ) معلمان( علمی   یأته ي مشارکت و درگیر نمودن اعضا     .5

  مؤسسه،ارزشیابی 

  .ها و مقاطع تحصیلی باالتر اي و تخصصی و پیشنهاد رشته  حرفهتأکید ایجاد معیارهایی براي تصدیق و .6

 مـستقیم بـا     بـه طـور    که   باشند   اعتبارسنجی می  فرایند بهبود کیفیت و تضمین آن دو نتیجه مهم و اصلی            بنابراین

  .ه ارتباط دارندم یا برنامؤسسه یک کاراییبرداري و  بهره

وري، اثربخشی، پاسخگویی، تـوان نـوآوري و وضـعیت آموزشـی      اگر کیفیت را به عنوان ترکیبی از شش نشانگر کارایی، بهره 

توانـد     که با برجسته نمودن کارکرد پاسـخگویی مـی         توان، فرایند اعتبارسنجی را گامی در راه بهبود و ارتقاي کیفیت دانست             بدانیم می 

  .هاي مؤسسات آموزشی را در مقابل دولت و جامعه، منابع و امکانات مصرفی شفاف ساخته و آنها را پاسخگو نماید مسئولیت

   انجام اعتبارسنجیفرایندمراحل و . 3-3-1

  :(Eaton, 2001)داند  زیر میشوراي اعتبارسنجی آموزش عالی یک سیستم اعتبارسنجی را داراي مراحل 

  .شود  یا برنامه با مشارکت اعضا تدوین میمؤسسهدر این مرحله گزارشی از عملکرد : 1 ارزیابی درونی.1

و ) معلمان( علمی هیأت يتوسط اعضا) خودسنجی(در این مرحله گزارش خود ـ ارزیابی  : 2 همگنانهیأت مرور .2

  .شود  و نظرات و پیشنهادات آنها اعالم می، بازنگري)حرفه( همگنان در آن تخصص هیأت

 یا برنامـه اعـزام      مؤسسههاي مربوطه یک تیم جهت بازدید         در این مرحله سازمان یا نمایندگی     : 3 بازدید از محل   .3

  .باشد مبناي اصلی تیم بازدیدکننده می) ارزیابی درونی(گزارش خود ـ ارزیابی . کند می

هاي سازمان و یـا نماینـدگی آنهـا سـازمان یـا               هیأتدر این مرحله، توسط     : 4سازمان اعتبارسنج ) قضاوت( اقدام   .4

  .گیرد ، صورت میتأییدقضاوت در سه سطح اعطاي اعتبار، اعتبار مشروط و یا عدم . گیرد برنامه مورد قضاوت قرار می

زنگري قـرار  هـا مـداوماً تحـت بـا     همـ  یـا برنا مؤسسات: هاي خارجی به صورت متناوب   هیأت به وسیله  بازنگري   .5

                                                          

١. Internal Evaluation.
٢. Site – Visit.
٣. Action (Judgment) by Accrediting Organization.
٤. Angoing External Review.
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ابی یالبته در این مدت گـزارش ارزشـ       . باشد   سال و در مواردي هم کمتر می       10 یا   5گیرند، چرخه این بازنگري معموالً        می

  .گیرد  یا برنامه مورد بازنگري قرار میمؤسسهدرونی با توجه به وضعیت 

 اصلی در همه ایـن      تأکیداما  . در خصوص مراحل انجام اعتبارسنجی در بیان مراحل، تا حدودي اختالف وجود دارد            

ه مـ  یا برنامؤسسهبیانات بر دو قسمت اصلی این الگو یعنی ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی و در نهایت سنجش اعتبار                   

  :داند هاي زیر استوار می پایه انجام اعتبارسنجی را بر) 1380(بازرگان . باشد تحت ارزشیابی می

  ،ده استانداردهاي از قبل تعیین ش.1

  ،که با مشارکت اعضا تدوین شده باشد) ارزیابی درونی( گزارش خودسنجی .2

  ، همگنان در رشته مورد ارزشیابیهیأت .3

  ،)برنامه( همگنان از نظام هیأت بازدید .4

  ،مشتمل بر پیشنهاد براي بهبود برنامه) برنامه( همگنان درباره نظام هیأت گزارش .5

  ، عالی ارزشیابی بیرونیهیأت یک به وسیله همگنان هیأت بازنگري گزارش .6

  .)111:1380بازرگان، ( ارزشیابی هیأت به وسیله) برنامه( تدوین و انتشار گزارش نهایی درباره کیفیت نظام .7

شده باال   مراحل ذکر  بر بیان شده،  )1984(  اسکریون  به وسیله  مراحل بیان شده براي یک سیستم اعتبارسنجی نیز       

  .باشد مطابق می

آید این است که براي انجام اعتبارسنجی بایستی استانداردهاي از قبل تعیـین   نچه که از تامل در مراحل باال برمی      آ

 جهت اعتبارسنجی، در یک رشته بیانی است از شرایط مطلـوب آن رشـته،               مورد نیاز استانداردهاي  . شده وجود داشته باشد   

؛ معموالً بـه    براي تدوین استانداردهاي یاد شده    . آید   به عمل می   ه آن رشته  دکه به وسیله متخصصان برجسته و شناخته ش       

  .آید شود و توافق حاصل به صورت استاندارد در می خواهی و کسب نظر از متخصصان پرداخته می مشورت

اي از    اولین گام در ارزشیابی بیرونی، آن است کـه دربـاره مجموعـه            . اما چنانچه این استانداردها وجود نداشته باشد      

وامل مورد ارزشیابی توافق حاصل شود و مشخص گردد که حداقل الزم براي وضعیت مالکها، جهت دستیابی به کیفیت         ع

هاي منتخـب یـک    هیأتهاي علمی یا   انجمنبه وسیلهي که بیان شده چنانچه این الزامات     طور  همانچیست؟  ) 1الزامات(

بنـدي را فـراهم کـرده     برسد، به طوري که امکان درجـه  نمایندگان رشته تخصصی  تأییدرشته تخصصی تدوین شود و به       

  .)همان(شود  استانداردها حاصل می. باشد

  )اعتبارسنجی( انجام ارزیابی درونی و بیرونی فرایند. 4-1

  :شود همانگونه که بیشتر در خصوص این الگو عنوان شد؛ الگوي اعتبارسنجی از دو قسمت اصلی تشکیل می

  ،ارزشیابی درونی) الف

  ،رزشیابی بیرونیا) ب

  :تواند براي مقاصد زیر به عمل آید  کلی ارزشیابی نظام آموزشی میبه طور

  ، صالحیت مراکز آموزشیتأیید .1

                                                          

١. Requirements.
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  ، تخصیص اعتبارات.2

  ، به منظور برآوردن نظر مسئوالن دولتی در قبال بودجه دریافتیربط ذي پاسخگویی به مراجع .3

  ،ي نظام آموزشیها هدف نمایان ساختن میزان دستیابی به .4

  ، و ذینفع درباره نظام آموزشیربط ذيآموزي، کارفرمایان و سایر افراد   عرضه اطالعات جهت آگاهی دانش.5

  . بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی.6

در مورد رویکردهاي ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی درونی و بیرونی چنان هستند کـه اسـتفاده از آنهـا شـرایط الزم                     

  :پردازیم ها می با این مقدمه به توضیح هر یک از رهیافت. کند د مستمر کیفیت نظام آموزشی را فراهم میبراي بهبو

  ارزشیابی درونی. 1-4-1

در این مرحله نظام آموزشی به منظور خود در آینه        . ارزشیابی درونی مرحله آغازین کاربرد الگوي اعتبارسنجی است       

در ایـن مرحلـه از      . هاي قوت و ضعف خود را دریابد و به اصـالح ضـعفها بپـردازد                بهکند تا جن    دیدن اقدام به ارزشیابی می    

هاي مـورد نیـاز    ي گردآوري دادهها روشهاي ارزشیابی پرداخته،  سؤالبندي  ارزشیابی نظام آموزشی، خود اعضاء به صورت   

  .)54:1373بازرگان، (پردازد  را تعیین کرده و پس از تحلیل آنها به قضاوت درباره خود می

  :مفهومی است که از دل چندین فعالیت بیرون آمده است) ارزشیابی درونی (خود ـ ارزشیابیعبارت 

 و ها هدفهاي فلسفی،   آن روي جهتتأکید که 2اقدام پژوهی. آوري عینی سر و کار دارد   که با جمع   1عمل پیمایش 

  (Dressel, 1364).ست ي کیفی که عمدتاً بر تفکر و تحلیل متمرکز اها روش. ها است برنامه

 ارزشـیابی در    فراینـد در این قسمت چنانچه از افراد متخصص در این زمینه جهت مشاوره اسـتفاده کننـد، کنتـرل                   

ها، تعیین معیارهاي موفقیت برنامه و اسـتفاده از   آوري و تحلیل داده     طراحی تحقیق، جمع     ،ها  روشت، انتخاب   سؤاالتنظیم  

بـوال، ترجمـه ابیلـی؛      ( نظام ارزشیابی در دسـت خواهنـد داشـت           يریزي آتی را خود اعضا      اطالعات ارزشیابی براي برنامه   

یـک رهیافـت   . شـود  ارزشیابی درونی که گاهی اوقات خود ـ ارزیابی، خودسنجی و بازنگري گروهـی نامیـده مـی    ) 1375

، حـل  هـا  پیـشرفت  بیـان  تواند جهت شـرح و  شود؛ که می  یا برنامه محسوب می  مؤسسهمشارکتی در ارزشیابی و بازنگري      

 ضـمنی   بـه طـور   همانگونه که در مباحث باال      . مسائل و ترغیب به تغییر وضعیت موجود جهت بهبود و ارتقاء آن بکار رود             

به عبارت  .  بر ایجاد تغییرات براي بهبودي است      تأکیددر این نظریه    .  نظریه تغییر است   بر  مبتنیاشاره شد، ارزشیابی درونی     

  .اي جهت ایجاد تغییرات براي بهبود کیفیت آموزشی است بی درونی در یک نظام آموزشی وسیلهدیگر، انجام ارزشیا

  :آید  اساس ایجاد تغییرات در سه مرحله به عمل میبر این

  ،فراهم آوردن زمینه الزم براي انجام تغییرات در سازمان) الف

  ،اعمال تغییرات در سازمان) ب

  .)2001 ،بازرگان( تغییرات بر مبتنیي ها فعالیتستمرار و فراهم آوردن ثبات سازمانی براي ا) ج

اي مساعد براي تغییـرات الزم در جهـت بهبـود کیفیـت آموزشـی و             ارزشیابی درونی چنان است که زمینه      بنابراین

                                                          

١. Survey.
٢. Action Ressearch.
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برخـی  ) 1997 (1پـاتون . آورد ي مربوطه تا دستیابی به اهداف و وضـعیت مطلـوب را فـراهم مـی    ها فعالیتاستمرار و تداوم    

. پـردازد  هـاي آموزشـی مـی    نفـع، بـه قـضاوت دربـاره پدیـده       و ذيربط  ذيرویکردهاي ارزشیابی را که براساس نیاز افراد        

 بر اینارزشیابی کاربرد ـ گرا  . رویکردهاي ارزشیابی درونی و برونی کاربرد ـ گرا هستند . نامد  می2رویکردهاي کاربرد ـ گرا 

هاي واقعی آن یعنی این که در عمـل            کاربرد و استفاده   به وسیله بی، بایستی   فرض مبتنی است که قضاوت در مورد ارزشیا       

  .(Patton, 1997).  صورت گیرد،آید  میکار بهچقدر 

دهد تا  آورد که کیفیت آموزشی تصویر شود و به مجموعه آموزشی امکان می     ارزشیابی درونی شرایطی را فراهم می     

.  کنـد و راه را بـراي ایجـاد یـک برنامـه توسـعه در سـازمان، بازنگـاه دارد        در راه دستیابی به اهداف بلندمدت خود تالش      

یـت، جایگـاه، اهـداف و نقـاط قـوت و ضـعف       مأمورهـا،   هایی دارد که از طریق آن برنامه      فراوان بر برنامه   تأکیدارزشیابی  

نمایـد    اتخـاذ مـی  ي مفیـد را هـا  روششود و آن مجموعه براي تضمین و بهبود کیفیت خـود،        مجموعه آموزشی معین می   

  ).1376، به نقل از میرزامحمدي 1996 ،تیون(

ي نظـام و مـسائلی   هـا  هدفنسبت به ) برنامه(ان نظام اندرکار دستدر ارزشیابی درونی، در واقع هدف آن است که   

 آن   وجود دارد آگاهی بیشتري به دست آورند، سپس میزان دستیابی به آنهـا را بـسنجند تـا بـر                    ها  هدفکه در تحقق این     

  ).1380 ،بازرگان(ریزي آینده، جهت بهبود کیفیت بپردازند  اساس به برنامه

ي آتـی فـراهم    ها  فعالیتریزي     در ارزشیابی درونی ضمن بررسی وضعیت موجود نظام، مبنایی جهت برنامه           بنابراین

  .گردد می

سیستم آمـوزش عـالی، اهـداف       هاي جدید در       ضمن اشاره به ارزشیابی درونی به عنوان یکی از پارادایم          3گوهاردجا

  : یا دانشگاه را عبارت ازمؤسسهخود ـ ارزشیابی یک 

  ،ها  و برنامهمؤسسهـ کمک به بهبود 

  ،ها ها و مدیریت آنها و اجراي برنامه گري در برنامه  و خود ـ تحلیلمؤسسهسنجی  ـ ترسیم مسیري جهت

  ،و تمرکز جهت سازماندهی جامع کیفیت ـ افزایش توجه

  ).56:1381به نقل از محمدي، (داند  ریزي، می  برنامهفرایندجهت ـ مبنایی 

و کارکنان یـک نظـام آموزشـی؛ پذیرفتـه         ) معلمان( علمی   هیأت ي ارزشیابی درونی چنانچه از طرف اعضا      بنابراین

 جهـت  ریـزي  گروهی و برنامه هاي درون شود و به عنوان یک ابتکار از متن یک نظام با هدف تقویت و حمایت از خالقیت      

توان به تغییر وضعیت موجود و اصـالح نقـاط ضـعفها و بهبـود و                ي آن نمود پیدا کند، می     ها  فعالیت کیفیت نظام و     يارتقا

هاي ارزشیابی درونـی      ضمن اشاره به پیش بایست    ) 1374(بازرگان  . ارتقاء کیفیت نظام یا برنامه مورد ارزشیابی منجر شود        

ایـن نظـام جهـت    ) معلمان( علمی هیأت و انگیزش اعضا  تغبرام چنین امري و     یعنی تمایل به یک نظام آموزشی به انج       

  .)7-9 :1379بازرگان و همکاران (داند  اجراي ارزشیابی درونی، مقاصد ارزشیابی را به قرار زیر می

  ،کیفیت نظام آموزشی) ، بروندادفراینددرونداد، (هاي مختلف   آشکار کردن جنبه.1

  ،مور نظام آموزشی کمک به خود ـ تنظیمی ا.2

                                                          

١. Pattion.
٢. Utiliztion.
٣. Guhardja.
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  ، بهبود بخشیدن به کیفیت نظام آموزشی.3

  ، به آنها1سپاري سازي امور آموزشی و قدرت در شفاف) معلمان( علمی هیأت ي مشارکت دادن اعضا.4

  .ـ پاسخگو کردن نظام آموزشی نسبت به نیازهاي جامعه و منابع اختصاصی5

یک گروه آموزشی جهت انجام این امور و        ) معلمان(علمی   هیأتنکته اصلی در ارزشیابی درونی رغبت و همکاري         

تـوان از آن بـه        باشد، از این رو در توصیف ارزشیابی درونی مـی           فراهم آوردن زمینه بهبود و ارتقاء واحد مورد ارزشیابی می         

هاي کارشـان    هاي تعاملی مشارکتی به بررسی و ارزشگذاري واقعیت       فرایندي که نظام آموزشی را از طریق        سازوکارعنوان  

  ).1381 ،محمدي(نماید توصیف کرد  ترغیب می

 علمی  هیأت در انجام ارزشیابی درونی در یک نظام آموزشی بایستی به این نکته توجه کرد که آیا اعضاي                   بنابراین

 این امر و کارکنان آن گروه از رغبت و تمایل الزم براي انجام این امر برخوردار هستند و سپس مبادرت به انجام ) معلمان(

مند بررسی که توسـعه سـازمانی را حمایـت و انجـام تغییـر در                   منسجم و نظام   فرایندچرا که اگر ارزشیابی درونی را       . نمود

نماید قلمداد کنیم در نتیجه افراد مجري ارزشیابی درونی، فقط مسئولیت انجام و تحلیـل مـسائل را                    سازمان را تسهیل می   

 ،هاي ممکنه حل ریزي جهت حل مسائل و رفع نقاط ضعف و اجراي راه       یج حاصله به برنامه   بلکه بایستی برمبناي نتا   . ندارند

 الزم است که فلسفه و ضرورت ارزشیابی درونـی را درك و متعهـد بـه    بنابراین .(Cowin, 1994)براي این کار بپردازند 

  .یج حاصله باشند برمبناي نتا ریزي جهت بهبود و ارتقاء کیفیت نظام یا برنامه انجام آن برنامه

بینـی کننـده،     اگر به خوبی انجام شود، پـیش بنابراینرهیافت خود ـ ارزشیابی براي مقاصد تکوینی سودمند است،  

اي بـا   تواند مبنـایی را بـراي مقایـسه برنامـه     خود ارزشیابی اگرچه نمی. ي فعال و پویا خواهد بودفرایندکننده و   گیري  پیش

تواند به واحد مورد ارزشیابی کمـک کنـد وضـعیت خـاص خـودش را              ل فراهم کند، اما می    ئاه اید مبرنامه دیگر یا یک برنا    

  ).1381، يمحمد(ریزي راهبردي براي واحد مورد ارزشیابی باشد  همنمایان کرده و مبناي یک برنا

میـت  اي در امـر آمـوزش از اه   نهادینـه ) ارزیـابی درونـی  (توان گفت که خود ارزیـابی    گیري کلی می    در یک نتیجه  

 اصلی بهبود کیفیت بوده که در یک مرحله از بازرسـی دور گـشته و بـه                  يباشد و از طرفی از اجزا       اي برخوردار می    فزاینده

نهد و این موضوع از نکات کلیدي و عمده در رسیدن بـه    برنامه براي کیفیت گام می    / سمت قبول مسئولیت از سوي نظام     

ي است کـه در آن اعـضاي        فرایندباشد و شامل      ناصر ضروري بهبود مستمر می    ارزیابی درونی از ع   . باشد  بلوغ سازمانی می  

هـاي   اي برمبناي یـک سـري اطالعـات و داده     هاي قابل مالحظه    و کارکنان نظام آموزشی قضاوت    ) معلمان( علمی   هیأت

 مبنـایی بـراي بهبـود      ها و   دهند و از آنها به عنوان داده        ي سیستماتیک خود آنها، انجام می     ها  فعالیت به وسیله حاصل شده   

  ).همان(نمایند  ریزي راهبردي و جامع، استفاده می مستمر و ارتقاء کیفیت با یک برنامه

شود و سپس ضـمن شناسـایی          آشکار بیان می   به طور ي یک واحد آموزشی     ها  هدفپس با انجام ارزشیابی درونی،      

مکن واحد آموزشـی مـشخص شـده و بـراي           هاي آن، وضعیت مطلوب موجود و نیز وضعیت م          قوتها، ضعفها و محدودیت   

ریـزي   گیـري برنامـه    و نیـز جهـت  فراینـد  مبناي قضاوت در این     بنابراینشود،    ریزي می   دستیابی به وضعیت ممکن برنامه    

  .باشد یت و اهداف نظام مورد ارزیابی میمأمور

                                                          

١. Empowerment.
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  نقش اهداف در ارزشیابی درونی. 1-1-4-1

بنایی بـراي ترسـیم وضـعیت مطلـوب گـروه آموزشـی محـسوب               نظام آموزشی م   1يها  هدفو  ) یتمأمور(رسالت  

 نظام آموزشی بیـان     2یتمأموربراي این منظور الزم است ابتدا       .  بایستی به تدوین و تصریح آنها پرداخت       بنابراین. شود  می

 ترجمه ،1991کافمن و هرمن   (ست  ها  ها و جهت    د و نمایانگر انگیزه   کن  یت، مقصدها را به طور کلی توصیف می       مأمور. شود

  ).1374 ،مشایخ و بازرگان

کند و آنچه     ي آینده سازمان را بیان می     ها  فعالیتیت سازمانی عبارتی است که ماهیت و مفهوم         مأموربه زبان ساده    

را که سازمان قصد دارد در آینده انجام دهد، به اضافه تعهدات اصلی فلسفی که ناظر بر فعالیت آن خواهـد بـود را تعیـین                    

  ).1376، ترجمه شریفی کلویی، 1990همکاران بیلو (کند  می

یت سازمان در نقشی است که به عنوان راهنماي درونی و هـدایت  مأمورین کاربرد تر مهمشود که      بیان می  هر چند 

یـت سـازمان    مأمورهاي تهیه شده را نـسبت بـه           کند، به نحوي که بتوان برنامه       گیرندگان اصلی سازمان را ایفا می      تصمیم

  ).50: همان(یت وجود دارند مأمور دالیل دیگري نیز براي نیاز به بیانیه محک زد، اما

  ، حصول اطمینان نسبت به وجود درك واحد و مشترك در مجموعه سازمان.1

  ،ریزي خذ واحدي براي همه تصمیمات مرتبط با برنامهأ فراهم کردن مرجع و م.2

  ، مبنایی براي تدوین اهداف کلی و ویژه سازمان.3

  ،د تعهد در افراد درون سازمان از راه تفهیم، تصریح و روشن ساختن ماهیت و مفهوم فعالیت سازمان ایجا.4

  . تفهیم و جلب حمایت آن دسته از افراد برون سازمانی که نقش مهمی در کسب موقعیت سازمان به عهده دارند.5

ه تالش افـراد سـازمان را در یـک          یت سازمان باید سند ملموس، مدون و آشکاري باشد که مجموع          مأمور بنابراین

  .یت سازمان متمرکز کندمأمورجهت، آن هم مسیر حمایت از 

 تأکیـد  نکتـه  بر ایـن ر دراکر یتپ. توان به اهمیت رسالت سازمان براي موفقیت سازمان پی برد      با این توضیحات می   

 و رسـالت سـازمان عامـل        بهره باشیم بـه معنـی حقیقـی کلمـه سـردرگم خـواهیم شـد                 دارد که اگر از احساس هدف بی      

  ).1372 .برایسون، ترجمه منوریان(شود  کننده احساس هدف شمرده می تعیین

 کلـی هـستند امـا پاسـخی بـراي           بـه طـور   گر مقاصـد     رسالت سازمان همانگونه که پیشتر ذکر شده فقط توصیف        

پس از بیان رسالت گروه،    . کنند   نمی ایم؟ فراهم   توانیم بگوییم به مقصد رسیده      هایی از قبیل کجا برویم؟ و چگونه می         سؤال

  .باشد  گروه می3ي کلی و ویژهها هدفگام بعد بیان 

هـاي آموزشـی را تـشریح         اهداف کلی، اظهارات یا عبارات نسبتاً جامعی هستند که نتایج کلـی مـورد نظـر برنامـه                 

  ).1376، ترجمه چیذري، 1947ونتلینگ، (کنند  می

) ، برونـداد  فراینـد درونـداد،   ( هدف و الگوي عناصر سازمانی       بر  مبتنیریزي    هي کلی با توجه به الگوي برنام      ها  هدف

  ).1381 و 1383محمدي، (توانند شامل سه نوع باشند   میبنابراین. تعریف خاص خود را خواهند داشت

 بـر ي کلی خـود،  ها هدفکننده این امر هستند که گروه آموزشی براي تحقق        این اهداف بیان  :  اهداف دروندادي  .1

                                                          

١. Goals.
٢. Missoin.
٣. Goal & Objectives.
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  . داردتأکید) ، معلم، برنامه درسیآموز دانش( نوع دروندادي چه

کنند که گروه آموزشی در انجام امور آموزشی، پژوهشی و عرضـه خـدمات          این اهداف بیان می   : يفرایند اهداف   .2

نی و هاي سـاختی ـ سـازما   فرایند، ها هدفکند، همچنین در این   میتأکیدي در تدریس و یادگیري فرایند بر چهتخصصی 

  .شوند هاي عرضه خدمات پشتیبانی، آشکار میفرایند

، آثـار علمـی تولیـد شـده، خـدمات           آموختگـان   دانـش ( اهداف بروندادي، در این نوع اهداف، نتایج مورد انتظـار            .3

  .شوند به طور آشکار مشخص می) تخصصی

  :شوند شامل سه دسته هدف می) 1968(اهداف بروندادي از نظر گروس 

آمـوزان   این اهداف با رشد شخصی، اجتماعی، جسمانی، اخالقـی و عقالنـی دانـش   : آموز ـ مدار  نشاهداف دا) الف

همچنین پرورش احترام به فرهنگ و تاریخ از سوي دانشجویان و آمادگی آنان براي کـسب شـغل و ایفـاي                     . مرتبط است 

  .باشد وظایف شهروندي در ارتباط با این اهداف می

ط با ارائه خدمات از جمله خدمات اجتماعی، نشر عقاید، توسعه آموزش، حفظ میراث مرتب: اهداف خدمت ـ مدار ) ب

  .باشد  کلی ارائه خدمات تخصصی به جامعه میبه طورفرهنگی، اکتساب و انتقال تکنولوژي و 

مربوط به تحقیقات محض و کاربردي است که در دانشگاه جهت یاري به توسـعه کـشور و   : اهداف تحقیق ـ مدار 

  )35: 1379به نقل از نیستانی، . (گیرد سانی انجام میرشد ان

ي که دستیابی بـه آنهـا بـه صـورت       به طور .  تبدیل کرد  1ي ویژه ها  هدفهر یک از اهداف کلی فوق را بایستی به          

کـه مـوارد    ریزي استراتژیک چنان تنظیم کرد     توان براساس رویکرد برنامه     این اهداف را می   . عینی روشن و مشخص باشد    

  .)17:1379بازرگان و همکاران؛ ( شامل شود زیر را

  .رود گروه آموزشی عرضه کند نتایج آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی که انتظار می) الف

  .توان نتایج را نمایان کرد هایی که به وسیله آنها می مالك) ب

  .شود شرایطی که تحت آنها نتایج آشکار می) ج

  .ان درباره عملکرد قضاوت کردتو  آنها میبه وسیله که نشانگرهایی) د

  هاي انجام ارزشیابی درونیفرایند. 2-1-4-1

هـاي آموزشـی در دو        تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه پیشینه و انجام ارزشیابی درونـی در گـروه                

دار و قابـل   ام اجراي ارزشـیابی درونـی در قالـب یـک چـارچوب نظـ      فرایندالمللی بیانگر این امر است که  حوزه ملی و بین   

  ).1381محمدي، (گیرد  به شرح زیر انجام می) زیر مرحله( گام 13انعطاف در سه مرحله عمده و 

  ،ریزي برنامه) الف

  ،اجرا) ب

  ،عمل و پیگیري) ج

  .فراهم نمودن مقدمات انجام ارزشیابی بیرونی و اعالم داوطلبی براي انجام آن) د

                                                          

١. Objective.
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ی مهیا نمودن شرایط انجام ارزشیابی بیرونی به خاطر اهمیت و اتـصال          الزم به یادآوري است که مرحله چهارم یعن       

مراحل انجام ارزیابی درونی و بیرونی و نقشی است که انجام ارزیابی بیرونـی در تـضمین کیفیـت و تثبیـت دسـتاوردهاي         

اینـک  . شـود  ونی محسوب نمی ارزیابی درفرایند جزء d اجرافراینداما از لحاظ . نماید حاصل از انجام ارزیابی درونی ایفا می     

  :پردازیم به شرح هر یک از مراحل فوق می

  )مراحل پیش از اجرا(ریزي  برنامه) الف

ایـن  . گـردد   ، آماده و شرایط جهت اجراي طـرح مهیـا مـی           فرایندهاي انجام     در این مرحله مقدمات و پیش بایست      

  .باشد  گام زیر می8مرحله شامل 

براي آشنا کردن معلمان با ضرورت،  : اجراي ارزشیابی درونیفرایند، فلسفه و  نظام با ضرورتيآشنا کردن اعضا   -

توان از جلسات مداوم با حضور افراد متخصص حوزه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی           اهمیت و فرایند اجراي ارزیابی درونی می      

کارگـاه آموزشـی بایـد      . زشی برگزار نمـود   هاي آمو   توان براي آنها کارگاه     اگر تعداد اعضا زیاد باشد می     . درونی استفاده کرد  

براي این منظور الزم است از افراد با تجربـه در حـوزه ارزیـابی       . کننده باشد   هاي مفیدي براي اعضاي شرکت      داراي بخش 

  .درونی و اساتید حوزه ارزشیابی آموزشی با فرایند اعتبارسنجی و ارزیابی آموزشی آشنایی کامل داشته باشند، استفاده نمود

پس از آشنایی معلمان با فرایند ارزیابی درونی گام         : تشکیل کمیته راهبري ارزشیابی درونی در نظام مورد ارزیابی         -

االمکان تمامی اعضاي گروه آموزشـی        رود حتی   در این کمیته هر چند انتظار می      . بعدي تشکیل کمیته ارزیابی درونی است     

تواند با حـضور   یزي میر را به عهده بگیرد، اما کمیته مدیریت و برنامه      مسئولیت کمیته    همشارکت داشته باشند و مدیر گرو     

.  نفر از اعضاي معلمان و در صورت یک نفر کارشناس در حوزه ارزشیابی آموزشی و یا علوم تربیتی تـشکیل گـردد                      5 تا   3

اشـد وظیفـه    تر است که منشی گروه در جهت ثبت و هماهنگی جلسات در کمیتـه حـضور داشـته ب                    ضمن این که مناسب   

همچنـین  . بندي انجام ارزیـابی درونـی براسـاس مراحـل ارزیـابی درونـی اسـت                 کمیته ارزیابی درونی تدوین برنامه زمان     

ترکیـب  . شـود   چگونگی انجام ارزیابی درونی به وسیله این کمیته پیگیري شده و براي اجراي آن بودجه الزم تـأمین مـی                   

  . افرادي که به اجراي ارزیابی درونی عالقمندند تشکیل شودتر است با حضور اولیه کمیته ارزیابی مناسب

هاي آموزشی  هاي یک نظام آموزشی شامل حیطه     مأموریت و هدف  : سازي رسالت و اهداف نظام      تصریح و شفاف   -

هـا   هاي آموزشی متفاوت است در فرایند تدوین هـدف    و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی است از آنجا که رسالت نظام           

هـاي یـک واحـد     هـدف . ها منظور داشـت     لت نظام آموزشی و امکانات در دسترس آن نظام را جهت تحقق هدف            باید رسا 

آموزشی باید با توجه به ساختار دانش در رشته تخصصی، نیازهاي جامعه زیرپوشش جغرافیایی نظام، نیازهاي یادگیرندگان          

هدف . دف باید مورد توجه قرار گیرد رسالت نظام استترین چیزي که در نوشتن ه اولین و مهم. و رسالت نظام تعیین شود 

شدگان، نیازهاي جامعه و سـاختار دانـش در رشـته تخصـصی              باید با رسالت نظام هماهنگی داشته باشد، نیازهاي پذیرفته        

. رفـت ها با توجه به منابع باال صـورت خواهـد گ   بنابراین تدوین هدف. مورد نظر نیز باید در نوشتن هدف مدنظر قرار گیرد      

هاي آموزشی و عرضه خدمات تخصـصی و یـا اهـداف              ی، هدف پژوه  دانشهاي    اهداف تدوین شده داراي سه سطح هدف      

  .دروندادي، فرایندي و بروندادي خواهد بود

  :شوند به طور کلی اهداف در دو سطح تدوین می
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تر از رسـالت نظـام         پایین توان آنها را سطحی     شوند و می     که به صورت عبارات بسیار کلی بیان می        کلیاهداف  * 

  .دانست

  .تر هستند که از اهداف کلی محدودتر و روشناهداف جزیی * 

نماید، در نتیجه نسبت به هدف کلی         کند در حالی که هدف جزیی مقصد را معین می           هدف کلی جهت را تعیین می     

  .هاي عملیاتی بیشتري است داراي جنبه

  :وري تدوین شود که موارد زیر را در برداشته باشد که پیشتر نیز ذکر شد، هدف باید ططور همان

  .رود گروه آموزشی عرضه کند نتایج آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی که انتظار می) الف

  .توان نتایج را نمایان کرد هایی که به وسیله آنها می مالك) ب

  .شود شرایطی که تحت آنها نتایج آشکار می) ج

هـدف حـداقل    ) 1379بازرگان و همکـاران     (توان درباره عملکرد قضاوت کرد        ا می نشانگرهایی که به وسیله آنه    ) د

  .باید سه معیار الف، ب، ج را دارا باشد، تا بتوان براساس آن نشانگر و یا معیار تدوین نمود

نظام آموزشی داراي عناصري است که این عناصر در ارتباط و تعامل با هم موفقیت آن                : تعریف و تدوین عوامل    -

باید توجه داشت که عناصر نظام آموزشی حالتی به هـم پیوسـته داشـته و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا       . کنند  ظام را تضمین می   ن

شوند در فراینـد ارزیـابی درونـی بـا            یکدیگر دارند و در یک تعامل سازنده و هم افزایی منجر به عملکرد مطلوب نظام می               

گـذار و  هـاي تأثیر   سیـستمی و الگـوي عناصـر سـازمانی کلیـه مؤلفـه      محور قرار دادن این مهم و بـا اسـتفاده از دیـدگاه       

هاي درونـداد، فراینـد و     ترین مؤلفه   توان عمده   از این رو عوامل را می     . گیرند  دهنده کیفیت نظام مورد توجه قرار می       تشکیل

 ينی که بهبود مستمر و ارتقااما آنچه باید بدان توجه نمود این است که با توجه به هدف ارزیابی درو . برونداد نظام دانست  

از این رو   . کیفیت است، عواملی باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرند که بتوانند نمایانگر کیفیت نظام مورد ارزیابی باشند                 

در تعیین عوامل ارزیابی باید تالش نمود عواملی انتخاب شوند که اوالً داراي اهمیت در بازنمایی و بهبود کیفیـت باشـند،                      

  .هاي مهم نظام را دربرگیرند انیاً بخشث

عواملی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد         : هاي مناسب در خصوص هر یک از عوامل         تعریف و تصویب مالك    -

توان آنها را سنجید، براي این که بتوان کار سنجش عوامل را انجام داد باید آنها را   حالتی بسیار کلی دارند و به راحتی نمی       

هایی به عنوان مالك تعیین شوند که با عامل مورد نظـر ربـط    در خرد کردن هر عامل باید توجه داشت مؤلفه     . خردتر کرد 

هـاي تـشکیل دهنـده هـر      ترین جنبـه  داشته باشند و به بهترین نحو ممکن عامل را پوشش دهند از این رو بایستی عمده              

  .عامل را مشخص و مورد ارزیابی قرار داد

تحقـق  (هـا و تعریـف معیارهـاي قـضاوت            نگرهاي مناسب در خصوص هر یک از مـالك        تعریف و تصویب نشا    -

هاي عینی و ملمـوس کمـی و کیفـی نظـام مـورد                نشانگر عبارت است از ویژگی یا جنبه      : در خصوص هر نشانگر   ) اهداف

هـا و   گرها مبین ویژگـی سازد از این رو نشان هاي آن را آشکار می     دهد یا کاستی    اي از عملکرد را نشان می       ارزیابی که جنبه  

در تدوین و انتخاب نشانگرها بایستی به اصول و مبانی زیر توجـه خـاص             . باشند میهاي ارزیابی     هاي عمده مالك    یا جنبه 

هاي گروه، نظرات و هیأت علمی بـه عنـوان    هاي مصوب، شرایط، امکانات و واقعیت نامه آیین: رسالت و اهداف گروه  . نمود

. توان چندین نشانگر تعریف نمود که به صورت کامل آن را پوشش دهد         براي هر مالك ارزیابی می      بنابراین ،صافی پایانی 

را براي هر نشانگر    ) تحقق اهداف (در ادامه الزم است که با توجه به مبانی ذکر شده در تدوین نشانگر، معیارهاي قضاوت                 
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ت مورد انتظار در خـصوص هـر نـشانگر براسـاس     معیارهاي قضاوت در واقع بیانگر سطوح مطلوبی. تعریف و تصویب نمود  

رود که کمیته راهبري ارزیابی درونی به صورت صـریح و شـفاف    باشند از این رو انتظار می سنجش وضعیت موجود آن می  

  .گیرد قضاوت یا براساس مأموریت و اهداف نظام یا استانداردها انجام می. به تدوین آنها بپردازند

پس از تدوین نشانگرها و تصویب معیارهاي قـضاوت         : رد نیاز جهت سنجش نشانگر    هاي مو   مشخص کردن داده   -

در ایـن بخـش بـا توجـه بـه متغیرهـاي عمـده و اصـلی                  . رسـد   ها می   در خصوص آنها نوبت به مشخص کردن نوع داده        

. چه منبعی اسـت اي و از  آوري چه نوع داده دهنده هر نشانگر، باید تعیین نمود که سنجش هر نشانگر مستلزم جمع       تشکیل

آوري و تحلیل و در صورت نیاز به گـزارش ارزیـابی     جمع1کیفی است و یا به صورت مستند  . آیا داده مورد نظر کمی است     

  .باشد گیري ضروري و الزم می ها براي تدوین ابزار اندازه مشخص کردن نوع داده. درونی پیوست شود

ها و منبع گردآوري آنها باید ابزارهاي   مشخص شدن نوع دادهپس از: ها طراحی و تدوین ابزارهاي گردآوري داده -

توان دو یا چند سـؤال متناسـب بـا متغیرهـاي      در این گام براي هر نشانگر می   . گیري مناسب تهیه گردد     گردآوري و اندازه  

ر آورده نشود که    ها باشند و سؤالی در ابزا       هاي تدوین شده باید هماهنگ با نشانگر        پرسش. دهنده آن در نظر گرفت     تشکیل

البته بعضی اطالعـات را بایـد از طریـق          . توان پرسشنامه تهیه کرد     برحسب تعداد عوامل می   . به هیچ نشانگر وابسته نباشد    

را ...  هاي مورد نیاز در خصوص امکانات و فضاهاي کالبـدي، کتابخانـه و   به عنوان مثال داده   . آوري نمود   چک لیست جمع  

هـاي   اي یا کوتاه پاسـخ ـ فـرم    گزینه در ارزیابی درونی معموالً از پرسشنامه چند. آوري کرد باید از طریق چک لیست جمع

آمـوزان،   هـاي مـورد نیـاز معلمـان، دانـش      منبـع گـردآوري داده  . شـود  یافته ـ و چک لیست استفاده مـی   مصاحبه سازمان

ران و مسئوالن نظام آموزشـی و اسـناد و      آموختگان، مدیران، کارفرمایان و مسئوالن کتابخانه و در صورت لزوم مدی            دانش

  .باشند مدارك مرتبط می

  اجرا) ب

ریزي شده و شـرایط الزم جهـت اجـرا مهیـا و        هاي انجام کار برنامه     در این مرحله در واقع مقدمات و پیش بایست        

  :باشد گام زیر می آماده گردیده است این مرحله شامل چهار

هـا، اطالعـات      آوري داده   گام با توجه به ابزارهاي طراحی شده و منبع گـرد          در این   : هاي مورد نیاز    گردآوري داده  -

آموختگان به تفکیک مقاطع تحصیلی و  آموزان، دانش هاي مورد مطالعه یعنی معلمان، مدیران، دانش مورد نیاز از زیر جامعه  

  .گردند آوري می آموختگان جمع مسئوالن مستقیم دانش

آوري شـده، بـا      هـاي جمـع     در این گـام داده    : آوري شده   هاي گرد    در مورد داده   تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت      -

مورد تجزیه و تحلیل، تفسیر و در نهایت در خـصوص هـر عامـل، مـالك و     ) عمدتاً توصیفی(هاي آماري     استفاده از روش  

هـاي   مـالك در این مرحله قضاوت در خـصوص هـر عامـل بـا توجـه بـه نـشانگرها و         . گیرد  نشانگر، قضاوت صورت می   

  .شود پذیرد و در انتها میزان مطلوبیت آن عامل مشخص می زیرمجموعه آن انجام می

رود کـه     ها، انتظار مـی     آوري و تجزیه و تحلیل داده       پس از جمع  : تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزشیابی درونی       -

اي بـا حـضور        را تدوین و در جلسه      کمیته راهبري ارزیابی درونی گزارش مقدماتی قسمت کاري محوله         يهر یک از اعضا   

                                                          

١. Document.
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 به عنوان گزارش مقـدماتی در اختیـار کلیـه    نویس پیشسپس این . نویس گزارش را آماده نمایند  کمیته پیش  يکلیه اعضا 

 گزارش مقدماتی را مطالعـه و نظـرات خـود را در آن              يرود که کلیه اعضا     انتظار می .  گروه مورد ارزیابی قرار گیرد     ياعضا

  .ایندخصوص اعالم نم

آوري و نظـرات اعـضا        هاي مقـدماتی جمـع      در این مرحله گزارش   : تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزشیابی درونی       -

یکـی از   . شـود   گیرد و در نهایـت، گـزارش نهـایی ارزیـابی درونـی تـدوین مـی                  پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می       

. باشـد  یک چارچوب و اصول قابل قبول در این خصوص می        بروندادهاي اصلی ارزیابی درونی تدوین گزارش آن مطابق با          

یک گزارش مطلوب ارزیابی درونی بایستی نقاط قوت و ضعف نظام را به صورت صـریح و مـشخص و بـدون هیچگونـه                        

در گـزارش مـذکور انتظـار       .  صـفحه باشـد    40 و حداکثر    30حجم این گزارش باید بین      . پوشی بیان نماید    اغماض و چشم  

ها در سطوح سازمانی مورد نظر و در سطوح مختلف نظـام       هادهاي حاصل از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده        رود که پیشن    می

 ضمن این که راهکارهاي عملی براي اجراي پیـشنهادها و سـر و کـار نظـارت بـر             .آموزشی و وزارتخانه متبوع ارائه شوند     

 بایستی مبناي معتبر و قابل استنادي بـراي انجـام           این گزارش ضمناً  . صحت اجراي آنها نیز بایستی تصریح و ارائه گردند        

  ).1381 ،بازرگان و محمدي(ارزیابی بیرونی و مطالعه هیأت همگنان باشد 

باشد همانگونه کـه پیـشتر نیـز     شود، ارائه نتایج ارزیابی در قالب نظام پیشنهادها می      می تأکیداما آنچه مجدداً برآن     

توسط بعضی کشورها به عنوان روشـی بـراي تـضمین درونـی کیفیـت مـورد       ) ابیخود ـ ارزی (عنوان شد ارزشیابی درونی 

 میزان برانگیختگی معلمان نسبت بـه  بر عالوهرود که برونداد ارزشیابی درونی  استفاده قرار گرفته است از این رو انتظار می   

از انجام ارزشـیابی درونـی در سـطوح     نتایج حاصل بر مبتنیي گروه، شامل ارائه پیشنهاداتی عملی و قابل اجرا و         ها  فعالیت

  .)همان (نظام آموزشی و وزارتخانه متبوع باشد

  عمل و پیگیري) ج

 1ي معمولی ارزیابی کاربرد ـ گـرا  ها روشهاي بارز رهیافت ارزشیابی درونی نسبت به سایر الگوها و  یکی از ویژگی

ارزشیابی درونی و نمایان شدن نقاط قـوت و ضـعف،   در این مرحله نظام براساس نتایج حاصل از انجام       . باشد  بودن آن می  

  .پردازد ها به اقدام و عمل در جهت بهبود وضعیت واحد می ها و تهدید فرصت

  :گیرد ریزي براي بکارگیري نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی در این مرحله قرار می گام سیزدهم یعنی برنامه

  رونی و اعالم داوطلبی براي انجام آنفراهم نمودن مقدمات انجام ارزشیابی بی) د

در جهـت تـسجیل       رود نظام مورد ارزشیابی ضمن کـسب آگـاهی الزم از وضـعیت خـود،                در این مرحله انتظار می    

ات خـود را برجـاي   تـأثیر اگر ارزشیابی درونی در یـک نظـام آموزشـی         .  همتایان بیرونی از نظام گام بردارد      تأییدکیفیت و   

 همگنان با اشتیاق و داوطلبانه اقدام به هیأت تأییده آن درك شده باشد، معموالً در جهت کسب گذاشته و ضرورت و فلسف   

انجـام ارزیـابی   . نماینـد  ها و مقدمات انجام ارزشیابی بیرونی و اعالم داوطلبی براي انجام آن می              مهیا ساختن پیش بایست   

ي صـورت گرفتـه در ایـن خـصوص و جهـت تثبیـت       اهـ  فعالیـت  و  فراینـد  بـر   مبتنـی بیرونی در راستاي ارزیابی درونی و       

                                                          

١. Utilization – focus.
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  .گیرد دستاوردهاي حاصل شده و تضمین کیفیت نظام صورت می

  1ارزشیابی بیرونی. 2-4-1

در نگاهی گذرا به ادبیات ارزشیابی متوجه این نکته خواهیم شد که تمرکز عمده بر انجام رهیافت ارزشیابی بیرونی                   

ي هـا  فعالیـت ، ارزشـیابی درونـی را نیـز مطـرح نمـود،      1980ي که در طی دهـه  ا ي عمدهها جریانبوده است، اما یکی از    

دلیـل عمـده    . بود که به مستندسازي و مشارکت براي توسعه ارزشیابی درونی پرداخت          ) 1991ـ1993( کانادایی   2آرنولدالو

ریـزي     برنامه فرایندخشی از    کمتر به عنوان ب    بنابراینشده و     آن نیز این بوده که به ارزشیابی به عنوان یک حرفه نگاه می            

  .Patton 1997): 138ـ139(سازمانها مطرح بوده است 

ارزشـیابی درونـی مرحلـه اول کـاربرد الگـوي      : همانگونه که اشاره شد الگوي اعتبارسنجی داراي دو قسمت اسـت  

معمـوالً  . داخـت تـوان بـه انجـام ارزشـیابی بیرونـی پر             است، چنانچه ارزشیابی درونی انجام شـده باشـد مـی           اعتبارسنجی

 بازنگري  فرایند- از اعتبارسنجی) 2000 (3ونتدر تعریف ای. شود   مترادف با ارزشیابی بیرونی در نظر گرفته می        اعتبارسنجی

ارزشیابی بیرونی به عنوان مکمل ارزشیابی درونی بایستی به . توان این نکته را یافت خارجی کیفیت در نظام آموزشی ـ می 

چرا که ارزشیابی درونی و برونـی همپوشـی و کـنش متقـابلی در جهـت بهبـود و توسـعه                      . ودصورت یک چرخه انجام ش    

ي آنها و بهبود سطوح خدمات ارائه شده و تـضمین ایـن        ها  فعالیتراهبردهاي درون نظام آموزشی به منظور بهبود کیفیت         

ـ   صـورت مـورد اسـتفاده قـرار مـی      ترین که بودجه و منابع دریافتی به مناسب  در 4 کـاوین (Dubois 1998)د گیـرد، دارن

کند که   مناسب دانسته و بیان میمؤسسه، آن را براي مقاصد پایانی و بررسی مسائل مالی یخصوص انجام ارزشیابی بیرون  

ارزشیابی بیرونی به صورت سنتی، بر مقاصد پاسخگویی، تخصیص منابع، کنترل و توجیه برنامـه، متمرکـز بـوده اسـت و                      

 و کارکنان سازمان یا برنامـه مـورد   اد حالت دفاعی و پریشانی در اعضارا ایج) ارزیابی بیرونی(وش یکی از پیامدهاي این ر 

در بیان ضرورت ارزشیابی بیرونی بایستی به این نکته اشاره کرد که اصـوالً              ) 1381به نقل از محمدي،     (داند    ارزشیابی می 

 همگنان را نیز طلـب  هیأت تأیید نتایج ارزشیابی درونی،     رب  عالوهجامعه علمی براي اطمینان از کیفیت آموزشی یک نظام،          

  )120 :1380 ،بازرگان(کند  می

صـالح و   در واقع ارزشیابی بیرونی تضمینی براي این امر است که نظـام آموزشـی الزامـات مراجـع عمـومی و ذي               

 مدیران ارشد   به وسیله  ارزیابی درونی و     رب  مبتنی فرایند اگر این    بنابراین. کنند  کننده بودجه و هزینه آنها را فراهم می         تأمین

مـورد ارزشـیابی   ) برنامـه (و مسئولین سطوح باالي وزارتخانه مورد حمایت قرار گرفته و از طرف معلمان و کارکنان نظـام              

  .نماید مبنایی را براي تغییر در نظام آموزشی در جهت بهبود وضعیت نظام فراهم می. پذیرفته شود

داند که نظـام آموزشـی بایـستی در           نجام ارزشیابی بیرونی، ضرورت آن را از این جهت می          بر ا  تأکید ضمن   5کارتن

المللی و عقاید و نظرات اجتماع و جامعه توجه داشته باشـند و در قبـال جامعـه و     ي خود به وضعیت و شرایط بینها  فعالیت

                                                          

١. External Evaluation.
٢. Arnold love.
٣. Eatton.
٤. Cowin.
٥. Carten.
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که طبیعت این فشارها، تـضادها و تعارضـاتی را    هر چندپاسخگو باشند ) شود   کارفرمایان نمایان می   به وسیله که  (بازار کار   

هاي آموزشی سر و کار دارند و همین امر ممکـن اسـت دلیـل اصـلی ایجـاد ایـن        به بار خواهند آورد چرا که آنها با ارزش       

  ).1381به نقل از محمدي، ( تناقضات و تعارضات باشند

یوان ساالري اداري داشـته و در مـواقعی بـه            ارزشیابی بیرونی، تمایل به د     هر چند ذکر این نکته ضروري است که       

شـود     آن محـسوب مـی     ي و اعـضا   مؤسـسه شیابی در نظام آموزشی، یک تهدیـد بـراي          زعلت عدم رایج بودن فرهنگ ار     

(Nevo, 1995)    ،انجام ارزشیابی درونی قبل از آن و جلب مشارکت و همکاري معلمان و کارکنان نظـام مـورد ارزشـیابی 

ي کـه پیـشتر در خـصوص انجـام          طـور   همـان . ي آن اسـتفاده کـرد     ها  فعالیتهت بهبود سازمان و     توان از نتایج آن ج      می

اعتبارسنجی در نظام آموزشی اشاره شد، در صورتی که فرهنگ ارزشیابی در نظام آموزشی رایـج و اسـتانداردهاي از قبـل                    

ین رتبه نظام در میـان چنـدین نظـام    توان برآن اساس به ارزشیابی بیرونی و سپس به تعی باشد می تعیین شده در دسترس 

  .مورد ارزشیابی پرداخت

توان با اجراي ارزشیابی بیرونی براساس الزامات، ضمن اطمینان به جامعـه              اما اگر این استانداردها موجود نباشد می      

 جهـت    و از آن صـرفاً     صـرفنظر بنـدي      همگنان از انجام رتبـه     هیأت به وسیله  آن   تأییدعلمی نسبت به کیفیت آموزشی و       

  .)120 ـ121 :1380بازرگان (سنجش صالحیت نظام استفاده کرد 

  مراحل انجام ارزشیابی بیرونی. 1-2-4-1

  :توان در نظر گرفت همانگونه که قبالً ذکر شد دو هدف براي ارزشیابی در نظام آموزشی می

  ،بهبود کیفیت) الف

  .پاسخگویی) ب

 الزم اسـت بـه   بنـابراین .  درونی ضرورت دارد اما کافی نیـست ارزشیابی) الف( براي دستیابی به هدف اول  هر چند 

بازرگـان  (چارچوب انجام ارزشیابی بیرونی به شـرح زیـر اسـت            ) 10 :1380 ،بازرگان(انجام ارزشیابی بیرونی پرداخته شود      

1380 :121(:  

ان از دسترسی  و حصول اطمینربط ذي یک سازمان تخصصی در رشته    به وسیله  تشکیل کمیته ارزشیابی بیرونی      .1

  ،به گزارش ارزشیابی درونی

)  همگنـان  هیـأت ( بازدیدکننـده    هیـأت  و دستورالعمل براي اجراي ارزشیابی بیرونی و تشکیل          ها  سیاست تدوین   .2

  ،براي ارزشیابی بیرونی با توجه به الزامات

  ،)برنامه( بازدید از نظام فرایند همگنان با هیأت آشنا ساختن .3

  ،و بازبینی گزارش ارزشیابی درونی) برنامه(ان از نظام  همگنهیأت بازدید .4

  . تدوین گزارش ارزشیابی بیرونی.5

  پیشینه تحقیق. 5-1

هاي تعلـیم و تربیـت جهـان سـابقه چنـدانی       ها در به تصویر درآوردن رخساره نظام آموزشی در سطح نظام  استفاده از شاخص  
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مینه پیشرو بوده و عمالً کار کـرده اسـت، سـازمان همکـاري توسـعه اقتـصادي          هاي که در این ز      ترین سازمان   از جمله معروف  . ندارد

(OECD) هـا،   المللی نخست به تدوین مبانی نظري شـاخص   با مشارکت جمعی از کارشناسان بین1980این سازمان در دهه  .  است

که به وسیله آن بتوان اطالعات اساسـی        سپس تعداد سی نشانگر     . ها و تحلیل آنها پرداخت      آوري داده   تعریف مفاهیم مورد نظر و جمع     

  .درباره چارچوب نظام آموزشی و آثار آن در تحول اجتماعی به دست آورد، عرضه نمود

اي با عنوان نگاهی بـه آمـوزش منتـشر            سازمان همکاري توسعه اقتصادي براي نخستین بار نشریه        1992در سال   

هاي آموزشی کشورهاي عضو را به صورت تطبیقـی نـشان    نظامي یاد شده وضعیت ها شاخصکرد که در آن با استفاده از       

یابد و هر سال شاهد افزایش یا تعدیل برخی  این نشریه از آن تاریخ ساالنه در دو جلد تفصیلی و تحلیلی انتشار می             . داد  می

  .)1379مشایخ، (هاي آموزشی در مقیاس جهانی هستیم   با توجه به مقوالت مورد توجه در نظامها شاخصاز 

 زمینه به شرح زیر مـشخص شـده      6 و در    36ي آموزشی به تعداد     ها  شاخصطبق آخرین نسخه نگاهی به آموزش       

,OECD). است 1998).  

  هاي سرشماري، اجتماعی و اقتصادي آموزش و پرورش  زمینه.1-5-1

  ، سطح آموزش جمعیت بزرگسال.1

  ، در آموزش عالیکنندگان شرکت تغییر در سن .2

  ،اد جمعیت بزرگسالهاي سو  مهارت.3

  ،التعلیم  درصد نسبی جمعیت واجب.4

  .گذرانند به صورت شاغل، بدون شغل و یا خارج از بازار کار می) 25-64گروه سنی ـ(هایی که نیروي کار  تعداد سال. 5

  گذاري شده است منابع مالی و انسانی که در آموزش سرمایه. 2-5-1

  ،ی هزینه آموزش نسبت به تولید ناخالص مل.1

  ،هاي عمومی  کمک دولت به آموزش به عنوان بخشی از هزینه.2

  ،گذاري بخش دولتی و خصوصی در بخش آموزش و پرورش  نسبت سرمایه.3

  ،هزینه سرانه آموزش و پرورش. 4

  ، هزینه آموزش برحسب منابع.5

  ،هاي دولت برحسب سطوح دولت  کمک.6

  . به استاد یا معلمآموز دانش درصد دانشجو یا .7

  دسترسی به آموزش و مشارکت و روند پیشرفت. 3-5-1

  ، مشارکت در آموزش رسمی.1

  ، مشارکت و اتمام آموزش متوسطه.2

  ، دسترسی به آموزش عالی و مشارکت در آن.3
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  ، تحصیالت در آموزش عالی.4

  ، مشارکت بزرگساالن در آموزش مداوم و کارآموزي.5

  .ان استثناییآموز دانش .6

  درسه به کارگذر از م. 4-5-1

  ، آموزش و کار جوانان.1

  ،ساله 15 – 29هاي مورد انتظار در آموزش، اشتغال، بدون اشتغال در گروه سنی ـ   سال.2

  . عدم اشتغال و اشتغال جوانان برحسب سطح آموزش.3

   محیط یادگیري و سازماندهی مدارس.5-5-1

  ، حقوق رسمی معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی.1

  ، توزیع سنی و جنسی معلمان.2

  ، به تدریسیافته اختصاص زمان .3

  ، زمان تدریس مورد انتظار در دوره اول آموزش متوسطه.4

  ،گیري در دوره اول آموزش متوسطه  سطح و شکل تصمیم.5

  . رایانه در مدارس و استفاده از آن.6

   موفقیت تحصیلی و پیامدهاي اجتماعی و بازار کار آموزش.6-5-1

  ،آموزان پایه چهارم و هشتم در ریاضیات موفقیت تحصیلی دانش .1

  ،آموزان در پایه چهارم تا هشتم در ریاضیات  تغییرات موفقیت تحصیلی دانش.2

  ،آموز و مدرسه در پایه هشتم  تغییرات موفقیت تحصیلی در ارتباط با سطح دانش.3

  ،ر پایه چهارمآموزان د  تبار اقتصادي ـ اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش.4

  ، فعالیت نیروي کار برحسب سطح آموزش.5

  ،کنند که آموزش را ترك می) افرادي( فعالیت نیروي کار .6

  ، درآمد و سطح آموزش.7

  .)خصوصی، مالیاتی و اجتماعی( نرخ بازده آموزش عالی .8

ـ    هـا  شاخصهاي تفصیلی درباره    ترین گزارش   یکی دیگر از معروف    مرکـز ملـی   «ه ي آمـوزش و پـرورش مربـوط ب

توان یک   این گزارش را می(NCES, 2000). باشد در دپارتمان آموزش و پرورش ایاالت متحده می» 1آمارهاي آموزشی

ي آموزشی دانست که به خوبی تصویر کیفیت آمـوزش و پـرورش را              ها  شاخصچارچوب مفهومی و عملی معتبر در زمینه        

                                                          

١. National Center for Education Statistics.
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  :ي مختلف آموزش و پرورش به شرح زیر استها بخش شاخص در 13گزارش مزبور شامل . منعکس کرده است

  ي مربوط به معلمانها شاخص. 1-6-5-1

  ،هاي آکادمیک معلمان  مهارت.1

  ، روش معلمان.2

  ، تجربه معلمان.3

  .اي  توسعه حرفه.4

  ها  ي مربوط به کالسها شاخص. 2-6-5-1

  ، محتواي دروس.1

  ،)علم تعلیم و تربیت نظریه تربیتی( پداگوژي .2

  ، فناوري.3

  . اندازه کالس.4

  ي مربوط به مدارسها شاخص. 3-6-5-1

  ، رهبري مدرسه.1

  ، اهداف.2

   ،اي  انجمن حرفه.3

  ، انضباط.4

  . محیط آکادمیک.5

ایـن ارتبـاط بـه      . نمایـد   آموزان را روشن مـی      ي فوق و یادگیري دانش    ها  شاخصاین گزارش به خوبی ارتباط میان       

  :درآمده استبه نمایش  روشنی در تصویر زیر
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  هاي کیفیت مدرسه و ارتباط آنها با یادگیري شاگردان شاخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یت و هدف اصلی نظـام آمـوزش و   مأموران به عنوان آموز دانششود، یادگیري  همانگونه که در تصویر مشاهده می    

ط متقابل قرار دارند و کیفیت هر        تنگاتنگ با یکدیگر در ارتبا     به طور باشد که     ات عوامل مزبور می   تأثیردي از   براینپرورش،  

  . استمؤثران آموز دانشیادگیري   مستقیم دارد و کیفیت همه آنها برتأثیرعامل، بر سایر عوامل 

ي فوق هـر یـک از عوامـل فـوق را         ها  شاخصگیري    از نکات برجسته دیگر این گزارش آن است که چگونه اندازه          

  :شود نها را تعریف نموده است که در تصویر زیر دیده میمشخص کرده و چگونگی و میزان کمی و کیفی بودن آ

  

  هاي آموزش و پرورش سطح عینیت شاخص

  عینیت باال

  روش معلم

  تجربه معلم

  هاي آکادمیک معلم مهارت

  اندازه کالسها

  عینیت متوسط

  اي توسعه حرفه

  فناوري

  محتواي دروس

  انضباط

  عینیت پایین

  پداگوژي

  اهداف

  رهبري مدرسه

  يا انجمن حرفه

  

ي تربیتی به صورت کمی و عـددي  ها شاخصتوان به این نکته مهم توجه کرد که همه            با توجه به جدول فوق می     

ي بـا عینیـت     ها  شاخصتوان از لحاظ کردن        نمی بنابراین.  متغیر است  ها  شاخصآیند و اصوالً میزان عینیت        مطلق در نمی  

  .ي کمی باشدها شاخص به مراتب بیشتر از ها شاخصزش این چه بسا اهمیت و ار. نظر کردتر در تعلیم و تربیت صرفکم
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 خود اقدام به عرضـه یـک چـارچوب عملیـاتی بـسیار              11 در نمایه شماره     1(IBE)المللی تعلیم و تربیت       دفتر بین 

  :باشد این نمایه شامل محتواي زیر می. نموده است» یادگیري آکادمیک و احساسی ـ اجتماعی«ارزشمند در خصوص 

  ري نیازمند مراقبت است،یادگی. 1

  هاي زندگی، تدریس هر روزه مهارت. 2

  برقراري ارتباط میان آموزش احساسی ـ اجتماعی با دیگر خدمات مدرسه،. 3

  گذاري با تأکید بر آموزش، استفاده از فرایند هدف. 4

  هاي متنوع آموزشی، استفاده از رویه. 5

  توسعه خدمات ارتباطی با ایجاد همدلی،. 6

  یر کردن والدین،درگ. 7

  مند، هاي احساسی ـ اجتماعی به تدریج و به صورت نظام ایجاد مهارت. 8

  هاي توسعه منابع انسانی در مدرسه، آمادگی و حمایت از طرح. 9

  .شود ارزشیابی از آنچه انجام می. 10

 ارزشـمندي ماننـد   هـاي   سعی دارد بـا ایجـاد قابلیـت      2»جانبه شاگرد   تربیت همه «این چارچوب با محور قرار دادن       

گیـري    پذیري، شهروندي، تربیت منش، سالمت، زندگی خوب، ارتباطات اجتماعی، احترام به دیگـران و تـصمیم                 مسئولیت

ربط در  براي نیل به این هدف هم از تمامی اعضاي ذي. پذیر کمک کند اخالقی صحیح به تربیت شهروند آگاه و مسئولیت  

ایـن امـر بـه      . یادگیري اجتماعی حاصل همکاري خانه، مدرسه و جامعـه اسـت          . ندک  مدرسه و خارج از مدرسه استفاده می      

هاي اجتماعی و عـاطفی بـا اسـتفاده از آزمـون              ارزشیابی از مهارت  . سازي است   البته نیازمند زمینه  . گیرد  تدریج صورت می  

  .(Elias, 2003)گیرد  ها انجام می نظرات، مستند کردن حرکات، مشاهده رفتارها و نشان دادن پیشرفت

شود کـه امـروزه ارزشـیابی         آموزان در دنیا نیز این حقیقت آشکار می         با مراجعه به چگونگی ارزشیابی عملکرد دانش      

  ).1382فرد و حسنی،  سبحانی(آموزان پیدا کرده است  هاي دانش کیفی جایگاه مهمی در سنجش آموخته

گذاري آنها    ان در جهات مختلف صورت گرفته و نمره       آموز  در کشور کانادا ارزشیابی آموزشی براساس عملکرد دانش       

شود تا والدین بـه درسـتی از میـزان پیـشرفت       نمره الفبایی یا درصد دقیقاً توصیف می      . شود  براساس حروف الفبا انجام می    

 و  معلمان همچنین براي هر درس نقاط ضعف و قوت هر شاگرد را دقیقـاً در کارنامـه توضـیح داده                   . فرزند خود آگاه شوند   

  .دهند پیشنهاد الزم را براي گام بعدي به والدین ارائه می

  .گیرد ها نیز به طور جداگانه و در کنار عملکرد تحصیلی آنها مورد ارزیابی قرار می هاي عمومی بچه مهارت

در کشور آلمان ارزشیابی پیشرفت شاگردان و نقاط قوت و ضعف آنان در تمام دروس به طور مفصل گـزارش داده                     

به این ترتیب عملکرد آنها با عملکرد متوسط کالس سـنجیده           . شود   داده می  6 تا   1نامه با نمرات      ود و به آنها گواهی    ش  می

باشد، براي گزارش به والـدین و امتحانـات تربیـت      دهی ملی که مورد پذیرش تمامی ایاالت می         این سیستم نمره  . شود  می

  :باشند ی به شرح زیر م6 تا 1نمرات . رود کار می معلم به

  ،)عملکردي باالتر از استاندارد الزم(بسیار خوب . 1

                                                          

١. International Bureaa of Education.
٢. Education of the whole Child.
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  ،)آید کامالً از عهده استانداردهاي الزم برمی(خوب . 2

  ،)آید تقریباً از عهده استانداردهاي الزم برمی(بخش  رضایت. 3

  ،)کند هایی است، اما در مجموع استانداردها را برآورده می دهنده ضعف نشان(مناسب . 4

اما دانش پایه وجود دارد و در ظرف مـدت زمـانی         . کند  عملکردي که استانداردهاي الزم را برآورده نمی       (ضعیف. 5

  ،)شوند ها جبران می قابل قبول ضعف

هاي بعدي زیادند که  کند، ضعف عملکردي که استانداردهاي الزم را برآورده نمی      (نارضایت بخش   / خیلی ضعیف . 6

  ).باشند نمیطی مدت زمانی معقول قابل جبران 

دهی با شیوه درصدي، حروفی، عالمتگذاري فهرست کنترل و معیارهاي توصیفی همگـی در   در کشور استرالیا نمره 

آمـوزان،   دبیران و معلمان در هنگام ارزشیابی عملکرد دانـش . گیرند  سیستم ارزشیابی مدارس استرالیا مورد استفاده قرار می       

  :گیرند  چهارگانه زیر در نظر مینمرات را با توجه به یکی از معیارهاي

آموزان تثبیت شده بود و به طور مستمر و مستقل از عهده سـطح تحـصیلی       ها و دانش این دانش      سطوح مهارت . 1

  .آید خود برمی

هاي  دهد اما از تمام مهارت ها بوده و اغلب برخی از آنها را نشان می           آموزان در حال تثبیت دانش و مهارت        دانش. 2

  .باشد  سطح خود برخوردار نمیالزم براي

  .باشد ها و دانش الزم براي سطح مربوط می هاي مهارت آموز در حال آغاز بروز نشانه دانش. 3

  .دهد ها و دانش الزم را از خود نشان نمی این شاگرد هیچ یک از مهارت. پیشرفت مشهود نیست. 4

شیابی براساس معیارهاي خاص، و یا ترکیبـی از ایـن         اي، ارز   در کشور آمریکا مدارس از امتحانات ارزشیابی مقایسه       

 سـه   (NAEP)براي ارائه گزارشات مربوط به نتایج ارزشیابی ملـی از پیـشرفت تحـصیلی               . گیرند  بهره می   دو نوع امتحان  

  :سطح معین شده است

  .نیاز که براي هر کالس ضروري است هاي پیش برخورداري از تسلط نسبی در علوم و مهارت: ـ پایه

اند از مهارتی باال در  آموزانی که به این سطح رسیده       دانش. کم و کاست براي هر کالس       عملکرد تحصیلی بی  : هرما

  .هاي تحصیلی برخوردارند همه جنبه

  عملکرد ممتاز: پیشرفته

 هـاي  این سازمان شاخص. هاي تربیتی به انجام رسیده است کار یونسکو است یکی دیگر از کارهایی که در زمینه شاخص       

. هاي الزم را صـورت داده اسـت     مند طراحی کرده و درباره هر یک از آنها تحلیل           مختلف آموزش و پرورش را با یک دیدگاه نظام        

  .(Sauva and eot, 1997)ها توسط انتشارات دات یونسکو در کتابی منتشر شده است  مجموعه این شاخص

ها را مـدنظر قـرار داده          این شاخص  O.E.C.Dلمللی  ا  اي تحت عنوان نشانگرهاي آموزشی بین       در مقاله » باتانی«

المللی در مرکز تحقیقات و نـوآوري آموزشـی در سـازمان     هاي آموزشی بین او به عنوان رئیس طرح سیستم شاخص     . است

هاي    مجموعه از نشانگرهاي آموزشی را تحت عناوین کلی شاخص         3همکاري و توسعه اقتصادي در پاریس در مقاله خود          

هاي برونـداد     گیري و شاخص    هاي مالی، مشارکت، تحقیق و توسعه آموزشی و تصمیم          ایند و منابع شامل شاخص    زمینه، فر 

  .(Bottani, 1996)بررسی کرده است 

وي در مجموعـه  .  دسته درونداد، فرایند، برونـداد و پیامـد تقـسیم نمـوده اسـت     4فرایند آموزشی را به     » ویندهام«
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. هاي مدیریتی را گنجانده اسـت  معلم، تسهیالت، ابزار و وسایل، مواد آموزشی و توانایی       هاي ویژگی     دروندادها زیرمجموعه 

  .آموز است  شاخص رفتار مدیریت، تخصص زمان معلم و تخصص وقت دانش3هاي فرایندي شامل  شاخص

ج برابـري    دسته نتایج مهارتی، نتایج موفقیت، نتایج رفتـاري، نگرشـی و نتـای             4هاي برونداد را به       ویندهام شاخص 

هـاي    هاي نتایج هـستند کـه شـامل ادامـه تحـصیل، موفقیـت در دوره                 ها، شاخص   کند و آخرین دسته شاخص      تقسیم می 

هـدف وي از ارائـه ایـن     : گویـد   ویندهام مـی  . شوند  ها و رفتارها و عوامل برونی می        آموزشی بعدي اشتغال، عایدي، نگرش    

 آموزشی را ارائه دهند؛ اهداف مختلفی را براي منـابع انـسانی و   هاي ها وضعیت فعالیت ها آن است که این شاخص     شاخص

هـا یـا      مند بـه سـوي کـاربرد بهتـر منـابع توسـط نظـام                آموزشی در آینده تعیین کنند، مبنایی براي تعریف پیشرفت نظام         

ي وینـدهام  هـا  شـاخص . هاي آموزشی با یکدیگر فراهم نماینـد  اي براي مقایسه سیستم هاي آموزشی باشند و پایه      سازمان

  .(Windham, 1008)باشند  بیشتر معطوف به آموزش ابتدایی است و برخی از آنها کیفی می

چرا که معتقـد اسـت      . آورد  هاي مربوط به معلمان را می       هاي خود ابتدا شاخص     در مجموعه شاخص  » مک موهان «

. پـردازد   شاخص مـی  7مورد وي به ذکر     در این   . ترین دروندادها در فرایند آموزش و پرورش هستند         معلمان یکی از اصولی   

آموزان، پیشینه آنها، کیفیت و کمیت متون آموزشـی و            سایر دروندادهاي مهم نظام آموزشی به نظر وي شامل تعداد دانش          

. کنـد   شـاخص اشـاره مـی   6هاي فراینـدي، مـک موهـان بـه      در مجموعه شاخص. باشند درسی و مواد آموزشی نوین می     

ها مشارکت نظام آموزشی را در فراینـد توسـعه            گوید شاخص   و مهم هستند به این دلیل که او می        نشانگرهاي پیامد براي ا   

  .(Mcmohan, 1993)دهند  نشان می

هـاي علمـی محـدودي     هـاي تربیتـی، فعالیـت    هاي اخیر در زمینه شاخص   اما در کشور خود ما نیز به ویژه در سال         

  .صورت گرفته است

سیستم نشانگرهاي آموزشـی کـاربرد آن در تحلیـل کـارایی            «ست که تحت عنوان     اي ا   یکی از اولین کارها، مقاله    

بنـدي نـشانگرهاي    وي در ایـن مقالـه ضـمن دسـته    ) 1372بازرگان، (تألیف شده است   » بازرگان«که توسط   » دانشگاهی

  .سترا پیشنهاد داده ا» )دانشگاهی(سیستم نشانگرهاي آموزشی «آموزشی براساس مدل سیستمی، چگونگی تدوین 

هاي کیفیت آموزشی در مراکز آموزشی وزارت نیـرو پرداختـه       تحقیقی به طراحی و تدوین شاخص     » میرزامحمدي«

در این تحقیق با استفاده از الگوي ارزیابی درونی، ابتدا اهداف آموزشی شفاف شده و موردنظر      ) 1376میرزامحمدي،  (است  

هاي  اند، در مرحله بعد شاخص وجه به اهداف مورد نظر تدوین شدهها با ت هاي شاخص سپس عوامل و مالك. اند  قرار گرفته 

  .آوري شده است هاي الزم جمع کیفیت آموزشی تعریف شده و درباره آنها داده

در تحقیق به بررسی وضعیت موجود آموزش کشور براساس نشانگرهاي آموزشـی سـازمان همکـاري و          » معلمان«

کـه  (وي وضعیت آموزشی کشور را با نشانگرهاي یاد شده          ) 1380علمان،  م( پرداخته است    (O.E.C.D)توسعه اقتصادي   

  .مقایسه کرده و نتیجه گرفته است که فاصله میان آنها زیاد است) اند در ابتداي همین بخش آمده
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هاي ارزشیابی نظام آموزش و پـرورش بـه           شاخص: فصل دوم 

  ها ها و شاخص همراه تعاریف عوامل، مالك

  درونداد. 1-2

  .گویند شود؛ درونداد می جموعه عناصري که در سیستم آموزش و پرورش نهاده میبه م

  نیروي انسانی. 1-1-2

ترین نهاد اجتمـاعی، بیـشترین سـهم را در     آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی نیروي انسانی، به یکی از اساسی           

تـرین مـسائل آمـوزش و      یکـی از مهـم  جهت رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی برعهده دارد و نیروي انـسانی            

شود، به همین دلیل براي ارزیابی از وضعیت نیروي انسانی، داشـتن اطالعـاتی در مـورد کمیـت و      پرورش کشور تلقی می   

هاي مالك نیـروي انـسانی بـه     ترین شاخص کیفیت آن به عنوان یکی از دروندادهاي نظام آموزشی ضرورت دارد، اساسی       

  :شرح زیر است

  آموزان به کل کارکنان آموزشی  نسبت دانش.2ـ1ـ1ـ1

  .آید به دست می) به تفکیک(آموزان بر تعداد کل کارکنان آموزشی  این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  نسبت کارکنان واجد شرایط علمی به کل کارکنان. 2ـ1ـ1ـ2

بـه دسـت   ) به تفکیک(نان این شاخص از تقسیم تعداد کارکنان اداري و آموزشی واجد شرایط علمی بر تعداد کل آ              

  .آید می

  اي به کل کارکنان آموزشی نسبت کارکنان آموزشی واجد شرایط حرفه. 2ـ1ـ1ـ3

  .آید به دست می) به تفکیک(اي بر کل کارکنان آموزشی  این شاخص از تقسیم تعداد کارکنان آموزشی واجد شرایط حرفه
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   کارکنان ادارياي به کل نسبت کارکنان اداري واجد شرایط حرفه. 2ـ1ـ1ـ4

  .آید اي به کل کارکنان به دست می این شاخص از تقسیم کارکنان اداري واجد شرایط حرفه

  نسبت ساعات آموزش به کل کارکنان آموزشی. 2ـ1ـ1ـ5

) به تفکیـک  (این شاخص از تقسیم مجموع ساعات آموزشی کل واحدهاي آموزشی بر تعداد کل کارکنان آموزشی                

  .آید به دست می

  آموزان به کل کارکنان نسبت دانش. 2ـ1ـ1ـ6

  .آید به دست می) به تفکیک(آموزان بر تعداد کل کارکنان اداري و آموزشی  این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  میانگین سطح تحصیالت کارکنان. 2ـ1ـ1ـ7

  .آید ل آنان به دست میبر تعداد ک) به تفکیک(هاي تحصیل کارکنان اداري و آموزشی  این شاخص از تقسیم مجموع تعداد سال

  نسبت کارکنان ارتقا یافته به مدارج تحصیلی باالتر به کل کارکنان. 2ـ1ـ1ـ8

انـد بـه تعـداد      این شاخص از تقسیم مجموع کارکنانی که در طول خدمت خود به مدارج تحصیلی باالتر ارتقا یافته                

  .آید به دست می) به تفکیک(کل کارکنان 

  تی کارکنانمیانگین سنوات خدم. 2ـ1ـ1ـ9

  .آید بر تعداد کل آنان به دست می) به تفکیک(این شاخص از تقسیم مجموع سنوات خدمت کارکنان اداري و آموزشی 

  ضریب اشتغال ظاهري و واقعی کارکنان آموزشی. 2ـ1ـ1ـ10

 شاخص ضریب اشتغال ظاهري از تقسیم مجموع ساعات کارکنان آموزشی مورد نیاز هر فعالیت و یا گـروه درسـی                 

  .آید کنند، به دست می بر مجموع ساعات کارکنان آموزشی موظف که در آن فعالیت و یا گروه درسی تدریس می

شاخص ضریب اشتغال واقعی از تقسیم ساعات کارکنان آموزشی مورد نیاز هر فعالیت و یا گروه درسی بر سـاعات                    

  .آید کارکنان آموزشی موظف واجد شرایط به دست می

  کارکنان به تفکیک نوع استخدامدرصد .  2ـ1ـ1ـ11

به تعداد کل آنان ضربدر صـد       ) به تفکیک (این شاخص از تقسیم تعداد کارکنان آموزشی و اداري هر نوع استخدام             

  .آید به دست می
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  نسبت کارکنان آموزشی به کل کارکنان. 2ـ1ـ1ـ12

  .شود وزش و پرورش حاصل میبه مجموع کارکنان آم) به تفکیک(این شاخص از تقسیم تعداد کارکنان آموزشی 

  هاي ضمن خدمت ساالنه کارکنان میانگین ساعات آموزش. 2ـ1ـ1ـ13

هاي آموزشی ضمن خدمت اجرا شده در طول یک سال بـر تعـداد کـل     این شاخص از تقسیم مجموع ساعات دوره  

  .گردد حاصل می) به تفکیک(کارکنان 

  آموز دانش. 2ـ1ـ2

ابتـدایی ـ راهنمـایی ـ     (هـاي تحـصیلی    قبل از آموزش عالی در یکی از دورهشود که  آموز به فردي گفته می دانش

آمـوزي،   هاي ترکیب جمعیت دانش اطالعات حاصل از شاخص. به تحصیل اشتغال داشته باشد) دانشگاهی متوسطه ـ پیش 

ادهاي نظام  ترین درون د    تواند تصویر روشنی از وضعیت یکی از مهم         دسترسی به آموزش و پرورش و پوشش تحصیلی می        

  :هاي مربوط به این مالك به شرح زیر است ترین شاخص اساسی. آموزش و پرورش ارائه نماید

  دبستانی درصد پذیرش دوره پیش. 2ـ1ـ2ـ1

این شاخص از تقسیم تعداد کودکان ثبت نام شده در دوره پیش دبستانی بر جمعیت چهار تا پنج ساله همان سـال،            

  .آید ضربدر صد به دست می

  ها   ساله6درصد پذیرش ظاهري و واقعی جمعیت . 2ـ1ـ2ـ2

آموزان پایه اول ابتدایی منهاي مردودین مـشغول          ها از تقسیم جمعیت دانش       ساله 6درصد پذیرش ظاهري جمعیت     

  .گردد به تحصیل آن پایه بر جمعیت شش ساله همان سال، ضربدر صد حاصل می

آموزان پایه اول شش سـاله بـر جمعیـت شـش سـاله       اد دانشها از تقسیم تعد     ساله 6درصد پذیرش واقعی جمعیت     

  .آید همان سال ضربدر صد به دست می

آمـوزان پایـه      آموزان دوره پیش دبستانی گذرانده به کل دانـش          نسبت دانش . 2ـ1ـ2ـ3

  اول

زان پایـه   آمو  اند به کل دانش     آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده           این شاخص از تقسیم دانش    

  .شود اول حاصل می
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  درصد پوشش تحصیلی ظاهري و واقعی. 2ـ1ـ2ـ4

آموزان آن دوره بـر تعـداد         از تقسیم تعداد دانش   ) براي یک دوره تحصیلی معین    (شاخص پوشش تحصیلی ظاهري     

ه تحصیلی آید که ممکن است به دلیل وجود تکرار پایه و وقف   جمعیت در سن متعارف همان دوره، ضربدر صد به دست می          

  . نیز تجاوز کند100از عدد 

آمـوزانی کـه در آن دوره    از تقـسیم تعـداد دانـش     ) براي یک دوره تحصیلی معین    (شاخص پوشش تحصیلی واقعی     

اند و در سن متعارف همان دوره تحصیلی قرار دارند، بر تعداد جمعیت در سن متعـارف همـان دوره،          نام کرده   تحصیلی ثبت 

  .شود ضربدر صد حاصل می

  درصد پوشش تحصیلی ویژه سنی. 2ـ1ـ2ـ5

آموزان موجود در آن سن یا گروه سـنی   از تقسیم تعداد دانش ) براي یک سن یا یک گروه سنی معین       (این شاخص   

بر تعداد جمعیت موجود در همان سن یا گروه سنی، ضربدر صـد بـه    ) کنند  اي تحصیل می    صرفنظر از این که در چه دوره      (

  .آید دست می

  هاي تحصیلی آموزان به تفکیک دوره درصد دانش. 2ـ1ـ2ـ6

آموزان ضربدر صد بـه دسـت    بر کل دانش) به تفکیک(آموزان هر دوره تحصیلی  این شاخص از تقسیم تعداد دانش     

  .آید می

هـاي    دانـشگاهی بـه تفکیـک رشـته         آموزان دوره متوسطه و پیش      درصد دانش . 2ـ1ـ2ـ7

  تحصیلی

آمـوزان دوره متوسـطه و        بـه کـل دانـش     ) به تفکیک (زان هر رشته تحصیلی     آمو  این شاخص از تقسیم تعداد دانش     

  .آید  صد به دست می دانشگاهی ضربدر پیش

  اي و کار دانش آموزان شاخه فنی و حرفه درصد دانش. 2ـ1ـ2ـ8

هـاي دوم و سـوم    آمـوزان پایـه   اي و کار دانش بر کل دانـش  آموزان فنی و حرفه این شاخص از تقسیم تعداد دانش 

  .آید ضربدر صد به دست می) به تفکیک(وسطه مت

  اي و کار دانش هاي فنی و حرفه سهم هر زمینه تحصیلی در شاخه. 2ـ1ـ2ـ9

آمـوزان   هاي دوم و سوم هر زمینه تحصیلی بـر تعـداد کـل دانـش               آموزان پایه   این شاخص از تقسیم مجموع دانش     

  .آید به دست می) کیکبه تف(اي و کار دانش  هاي دوم و سوم شاخه فنی و حرفه پایه
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  التعلیمان استثنایی آموزان استثنایی به الزم نسبت دانش. 2ـ1ـ2ـ10

التعلـیم    آمـوزان الزم    بـر کـل دانـش     ) به تفکیک نوع معلولیـت    (آموزان استثنایی     این شاخص از تقسیم تعداد دانش     

  .آید استثنایی به دست می

  زانآمو آموزان استثنایی به کل دانش نسبت دانش. 2ـ1ـ2ـ11

  .گردد آموزان حاصل می آموزان استثنایی بر تعداد کل دانش این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  آموزان  آموزان استعدادهاي برتر تحت پوشش به کل دانش نسبت دانش. 2ـ1ـ2ـ12

هاي مختلف آموزش و پرورش بـه   آموزان استعدادهاي برتر تحت پوشش حوزه این شاخص از تقسیم مجموع دانش 

  .آید آموزان به دست می نشکل دا

  هاي مختلط آموزان کالس درصد دانش. 2ـ1ـ1ـ13

  .آید آموزان ضربدر صد به دست می هاي مختلط بر کل دانش آموزان کالس این شاخص از تقسیم تعداد دانش

  هاي چند پایه آموزان کالس درصد دانش. 2ـ1ـ1ـ14

  .آید آموزان ضربدر صد به دست می یه بر کل دانشهاي چند پا آموزان کالس این شاخص از تقسیم تعداد دانش

  آموزان آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش نسبت دانش. 2ـ1ـ2ـ15

  .آید آموزان به دست می آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  برنامه درسی. 2ـ1ـ3

پردازد که به وسیله آنها  هاي آشکار و پنهان می وا، آموزش برنامه درسی به محتواي رسمی و غیررسمی، فرایند محت        

هـا و   هـا، قدرشناسـی   کنـد و گـرایش   ها را کـسب مـی   آورد، مهارت  الزم را به دست می فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش  

ـ             . دهد  ها را در خود تغییر می       ارزش ه آن را در واقع برنامه درسی یک نقشه یادگیري است که هم مقصد و هم راه رسیدن ب

  .هاي مربوط به این مالك به شرح زیر است ترین شاخص اساسی. دهد نشان می

  هاي تحصیلی هاي مواد درسی با اهداف دوره میزان انطباق اهداف و سرفصل. 2ـ1ـ3ـ1

هاي تحصیلی  هاي مواد درسی و انطباق آن با اهداف دوره این شاخص از طریق مطالعه و بررسی اهداف و سرفصل      

  .ودش حاصل می



هاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش مبانی نظري احصاء شاخص

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

436

هــا و نیازهــاي  میــزان تناســب محتــواي آموزشــی و پرورشــی بــا ویژگــی. 2ـــ1ـــ3ـــ2

  آموزان دانش

آموزان و انطباق آن با محتواي آموزشی و پرورشی بـه روش   هاي دانش این شاخص پس از احصاي نیازها و ویژگی 

  .آید علمی به دست می

  سائل جامعهمیزان تناسب محتواي آموزشی و پرورشی با نیازها و م. 2ـ1ـ3ـ3

  .گردد این شاخص پس از احصاي نیازها و مسائل جامعه و انطباق آن با محتواي آموزشی و پرورشی به روش علمی حاصل می

  تعیین شده) ساعات(میزان تناسب حجم محتواي آموزشی و پرورشی با زمان . 2ـ1ـ3ـ4

  .گردد این شاخص از طریق انتخاب روش علمی مناسب حاصل می

  آموزان هاي درسی دانش هاي درسی استاندارد به کل کتاب د کتابدرص. 2ـ1ـ3ـ5

  .آید آموزان ضربدر صد به دست می هاي درسی دانش هاي درسی استاندارد به کل کتاب این شاخص از تقسیم تعداد کتاب

  هاي درسی میانگین فاصله زمانی بازنگري برنامه. 2ـ1ـ3ـ6

بـه  ) بـه تفکیـک  (هاي درسی  ي درسی بر کل سنوات تدوین برنامه ها  این شاخص از تقسیم دفعات بازنگري برنامه      

  .آید دست می

  هاي درسی هاي درسی بازنگري شده به کل کتاب نسبت کتاب. 2ـ1ـ3ـ7

هـاي درسـی      در هر سال به کل کتـاب      ) کلی و جزیی  (هاي درسی بازنگري شده       این شاخص از تقسیم تعداد کتاب     

  .آید همان سال به دست می

  هاي درسی هاي درسی جدیدالتألیف به کل کتاب ت کتابنسب. 2ـ1ـ3ـ8

  .آید هاي درسی همان سال به دست می هاي درسی جدیدالتألیف هر سال به کل کتاب این شاخص از تقسیم مجموع کتاب

کتاب راهنماي معلـم، کتـاب      (هاي کمک آموزشی      نسبت دروس داراي رسانه   . 2ـ1ـ3ـ9

  ه کل دروسب...) کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و 

بـه  ) به تفکیـک  (هاي کمک آموزشی هستند به کل دروس          این شاخص از تقسیم مجموع دروسی که داراي رسانه        

  .آید دست می
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  هاي درسی مصوب به کل مواد درسی نسبت راهنماي برنامه. 2ـ1ـ3ـ10

درسی حاصل هاي درسی مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش به کل مواد  این شاخص از تقسیم راهنماي برنامه     

  .گردد می

  هاي درسی میزان مشارکت معلمان در طراحی و تدوین برنامه. 2ـ1ـ3ـ11

  .آید این شاخص از طریق بررسی اسناد و مدارك مربوط به دست می

  فضاهاي آموزشی و پرورشی. 2ـ1ـ4

ق اهـداف  شود که به صورت دولتی یـا غیردولتـی بـراي تحقـ     هایی گفته می فضاهاي آموزشی و پرورشی به مکان 

فـضاهاي آموزشـی و   . شود و ممکن است در آن یک یا چند آموزشگاه فعالیـت کننـد   آموزش و پرورش اختصاص داده می  

آموزان را هم تأمین      پرورشی به ویژه مدارس نه تنها براي آموزش ضروري است، بلکه باید نیازهاي عاطفی و روحی دانش                

  :باشد هاي آموزشی و پرورشی به شرح زیر میهاي مربوط به مالك فضا ترین شاخص اساسی. نماید

  نسبت مدارس استاندارد به کل مدارس. 2ـ1ـ4ـ1

  .آید این شاخص از تقسیم مجموع مدارس استاندارد به کل مدارس به دست می

  نسبت مدارس داراي نمازخانه به کل مدارس. 2ـ1ـ4ـ2

  .آید این شاخص از تقسیم مدارس داراي نمازخانه به کل مدارس به دست می

  هاي درس آموزان به کالس نسبت دانش. 2ـ1ـ4ـ3

  .آید هاي درس به دست می آموزان به کل کالس این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  هاي درس برداري از کالس ضریب بهره. 2ـ1ـ4ـ4

ـ   هاي درس در روز، بر تعداد کالس        این شاخص از تقسیم تعداد دفعات استفاده از کالس         ه هاي موجود ضربدر صد ب

  .آید دست می

  نسبت مدارس دو نوبته به کل مدارس. 2ـ1ـ4ـ5

  .شود این شاخص از تقسیم تعداد مدارس دو نوبته به کل مدارس حاصل می
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  نسبت مدارس مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه به کل مدارس. 2ـ1ـ4ـ6

  .شود اصل میاین شاخص از تقسیم تعداد مدارس مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه به کل مدارس ح

  هاي فرهنگی، تربیتی سرانه زیربناي اردوگاه. 2ـ1ـ4ـ7

  .آید آموزان به دست می هاي فرهنگی، تربیتی موجود به کل دانش این شاخص از تقسیم زیربناي اردوگاه

هاي فرهنگـی تربیتـی بـه کـل           آموزي و کانون    نسبت پژوهش سراهاي دانش   . 2ـ1ـ4ـ8

  آموزان دانش

بـه کـل    ) بـه تفکیـک   (هاي فرهنگـی، تربیتـی        آموزي و کانون    سراهاي دانش   داد پژوهش این شاخص از تقسیم تع    

  .گردد آموزان حاصل می دانش

  سرانه زمین و زیربناي فضاهاي ورزشی. 2ـ1ـ4ـ9

آموزان بـه دسـت       به تعداد کل دانش   ) به تفکیک (این شاخص از تقسیم مساحت زمین و زیربناي فضاهاي ورزشی           

  .آید می

  د مدارس داراي آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه مستقلدرص. 2ـ1ـ4ـ10

به کل مدارس ضربدر ) به تفکیک(این شاخص از تقسیم تعداد مدارس داراي آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه مستقل     

  .آید صد به دست می

  امکانات و تجهیزات. 2ـ1ـ5

ـاددهی و یـادگیري،            افزارهاي نسبتاً با دوام در فضاهاي       افزارها و سخت    اي از نرم    مجموعه  آموزشی هستند که در فراینـد ی

  :باشد هاي مربوط به این مالك به شرح زیر می ترین شاخص مهم. شوند کار گرفته می جهت تسهیل آموزش و پرورش به

  هاي استاندارد موجود مدارس درصد میز، نیمکت و صندلی. 2ـ1ـ5ـ1

بر تعداد کل میـز، نیمکـت و     ) به تفکیک (اندارد مدارس   هاي است   این شاخص از تقسیم تعداد میز، نیمکت و صندلی        

  .آید هاي مدارس ضربدر صد به دست می صندلی

  هاي مدارس هاي موجود در کتابخانه سرانه کتاب. 2ـ1ـ5ـ2

  .گردد آموزان حاصل می هاي مدارس بر کل دانش هاي موجود کتابخانه این شاخص از تقسیم کتاب
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مجـالت و نـشریات موجـود مـدارس بـا نیازهـا و              هـا،     میـزان انطبـاق کتـاب     . 2ـ1ـ5ـ3

  آموزان و معلمان هاي دانش ویژگی

) به تفکیک (هاي مختلف تحصیلی و معلمان        آموزان در دوره    ها و نیازهاي دانش     این شاخص پس از احصاي ویژگی     

لمـی حاصـل   هـاي احـصا شـده بـه روش ع     ها، مجالت و نشریات موجود با آن نیازهـا و ویژگـی         و انطباق محتواي کتاب   

  .گردد می

  آموزان به فناوري اطالعات و ارتباطات نرخ دسترسی کارکنان و دانش. 2ـ1ـ5ـ4

اي و اینترنتـی در دسـترس         افزارهاي کـاربردي، ارتباطـات شـبکه        افزارها، نرم   این شاخص از تقسیم مجموع سخت     

  .آید ه دست میضربدر صد ب) به تفکیک(آموزان  آموزان بر کل کارکنان و دانش کارکنان و دانش

  نسبت مدارس داراي امکانات و وسایل ورزشی استاندارد به کل مدارس. 2ـ1ـ5ـ5

  .شود این شاخص از تقسیم مدارس داراي امکانات و وسایل ورزشی استاندارد به کل مدارس حاصل می

  نسبت مدارس داراي امکانات بهداشتی استاندارد به کل مدارس. 2ـ1ـ5ـ6

  .آید رس داراي امکانات بهداشتی استاندارد به کل مدارس به دست میاین شاخص از تقسیم مدا

  نسبت مدارس داراي وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد به کل مدارس. 2ـ1ـ5ـ7

  .گردد این شاخص از تقسیم مدارس داراي وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد به کل مدارس حاصل می

موزشی برخوردار از فناوري اطالعات و ارتباطات       نسبت ادارات و واحدهاي آ    . 2ـ1ـ5ـ8

  به کل ادارات و واحدهاي آموزشی

این شاخص از تقسیم تعداد ادارات و واحدهاي آموزشی برخوردار از فناوري اطالعات و ارتباطات بـه کـل ادارات و                  

  .آید به دست می) به تفکیک(واحدهاي موجود 

  شگاهی مدارسضریب ایمنی وسایل کارگاهی و آزمای. 2ـ1ـ5ـ9

به (این شاخص از تقسیم وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی استاندارد به کل وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی مدارس                 

  .آید ضربدر صد به دست می) تفکیک
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  میزان تناسب وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی مدارس با محتواي آموزشی. 2ـ1ـ5ـ10

و ) بـه لحـاظ کمـی و کیفـی       (آمـوزان     یشگاهی مورد نیاز دانش   این شاخص پس از احصاي وسایل کارگاهی و آزما        

  .شود تطبیق آن با محتواي آموزشی به روش علمی با استناد به راهنماي برنامه درسی مربوط حاصل می

  بودجه و اعتبارات. 2ـ1ـ6

ستقیم و یا غیر ها از محل بودجه عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار که به طور م             بینی دریافت   بودجه عبارت از پیش   

گیرد و اعتبارات عبارت است از وجوهی که براي مصرف            مستقیم در سال مالی بودجه در اختیار آموزش و پرورش قرار می           

. ها، جهت نیل به اهداف آموزش و پرورش در بودجـه مربـوط بـه تـصویب رسـیده باشـد           یا مصارف معین و اجراي برنامه     

. گیرنـد   راي کنترل، هدایت و کاربرد دقیق منابع مالی مـورد اسـتفاده قـرار مـی               هاي مربوط به بودجه و اعتبارات ب        شاخص

  :هاي این بخش به شرح زیر است ترین شاخص مهم

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی به تفکیک جـاري و عمرانـی               . 2ـ1ـ6ـ1

  )اي و مالی هاي سرمایه اي و تملک دارایی هزینه(

 جاري یا عمرانی آموزش و پرورش به بودجه عمومی کل، جاري، عمرانی دولـت                این شاخص از تقسیم بودجه کل،     

  .آید ضربدر صد به دست می

  (G.D.P)هاي آموزش و پرورش از کل تولید ناخالص داخلی  سهم هزینه. 2ـ1ـ6ـ2

 ضـربدر صـد بـه دسـت        (G.D.P)این شاخص از تقسیم کل اعتبارات آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی              

  .یدآ می

هـاي تحـصیلی و شـاخه تحـصیلی دوره            آموزي به تفکیـک دوره      سرانه دانش . 2ـ1ـ6ـ3

  متوسطه

آموزان همـان دوره یـا    به کل دانش) به تفکیک(هاي تحصیلی    ها یا شاخه    این شاخص از تقسیم بودجه جاري دوره      

  .آید شاخه به دست می

  ورشسهم اعتبارات غیرپرسنلی از کل اعتبارات آموزش و پر. 2ـ1ـ6ـ4

  .آید این شاخص از تقسیم اعتبارات غیرپرسنلی به کل اعتبارات آموزش و پرورش ضربدر صد به دست می
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آمـوزان اسـتعدادهاي برتـر از کـل بودجـه آمـوزش و                سرانه اعتبارات دانش  . 2ـ1ـ6ـ5

  پرورش

آمـوزش و پـرورش   آموزان استعدادهاي برتر به کل بودجـه   یافته به دانش   این شاخص از تقسیم اعتبارات اختصاص     

  .گردد حاصل می

  آموزان استثنایی از کل بودجه آموزش و پرورش سرانه اعتبارات دانش. 2ـ1ـ6ـ6

آموزان استثنایی به کل بودجه آموزش و پرورش بـه دسـت    یافته به دانش    این شاخص از تقسیم اعتبارات اختصاص     

  .آید می

  آموزش و پرورشهاي پرورشی از کل بودجه  سهم اعتبارات فعالیت. 2ـ1ـ6ـ7

هاي پرورشی به کل بودجه آموزش و پرورش ضربدر صـد    یافته به فعالیت    این شاخص از تقسیم اعتبارات اختصاص     

  .آید به دست می

  نسبت اعتبارات پژوهشی به کل اعتبارات آموزش و پرورش. 2ـ1ـ6ـ8

  .آید ش و پرورش به دست مییافته به کل اعتبارات آموز این شاخص از تقسیم مجموع اعتبارات پژوهشی اختصاص

  سهم اعتبارات آموزش کارکنان از کل اعتبارات آموزش و پرورش. 2ـ1ـ6ـ9

یافته به آموزش کارکنان به کل اعتبارات آموزش و پرورش ضربدر صد به  این شاخص از تقسیم اعتبارات اختصاص  

  .آید دست می

رش به درآمـد سـرانه      نسبت میانگین حقوق و مزایاي کارکنان آموزش و پرو        . 2ـ1ـ6ـ10

  کشور

  .آید این شاخص از تقسیم میانگین حقوق و مزایاي ساالنه کارکنان آموزش و پرورش به درآمد سرانه کشور به دست می

نسبت درآمدهاي حاصل از منابع غیردولتی به کل اعتبارات دولتی آموزش و . 2ـ1ـ6ـ11

  پرورش

  .آید تی به کل اعتبارات دولتی آموزش و پرورش به دست میاین شاخص از تقسیم درآمدهاي حاصل از منابع غیردول
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سهم اعتبارات جاري آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه جاري آموزش . 2ـ1ـ6ـ12

  و پرورش

یافته به آموزش و پرورش عمومی به کل بودجه جـاري آمـوزش و            این شاخص از تقسیم اعتبارات جاري اختصاص      

  .آید پرورش ضربدر صد به دست می

  معیشت و رفاه کارکنان. 2ـ1ـ7

اي که براساس خصوصیات شغل و شاغل و سیستم حقوق            ماهانه) مستمر و نامستمر  (کلیه وجوه نقدي و غیرنقدي      

گـردد، معیـشت و رفـاه،         و دستمزد دستگاه، بابت انجام وظایف و خدمات و تسهیالتی که به منظور رفاه کارکنان ارائه می                

  :باشد هاي این مالك به شرح زیر می رین شاخصت مهم. شود کارکنان گفته می

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش بـه میـانگین حقـوق و      . 2ـ1ـ7ـ1

  مزایاي سایر کارکنان دولت

این شاخص از تقسیم میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش به میانگین حقوق و مزایاي سایر کارکنـان       

  .دآی دولت به دست می

تغییرات میانگین حقـوق و مزایـاي ماهانـه کارکنـان آمـوزش و پـرورش بـه                  . 2ـ1ـ7ـ2

  هاي جاري و ثابت قیمت

هـاي     در سال  C.P.Iاین شاخص از تقسیم میانگین حقوق و مزایاي ماهانه کارکنان آموزش و پرورش بر شاخص                

  .آید مختلف به دست می

هـاي درون      از منـابع و ظرفیـت      مندي کارکنان آموزش و پرورش      میزان بهره . 2ـ1ـ7ـ3

  سازمانی

هـاي درون سـازمانی از قبیـل     این شاخص از تقسیم مجموع تسهیالت دریافت شده کارکنـان از منـابع و ظرفیـت     

  .شود هاي جاري و ثابت، در طول یک سال بر تعداد کل حاصل می صندوق ذخیره فرهنگیان، به قیمت

رورش از ارائـه خـدمات بهداشـتی و         میزان رضایتمندي کارکنان آموزش و پ     . 2ـ1ـ7ـ4

  درمانی

هاي  و با استفاده از روش) به تفکیک(این شاخص پس از احصاي خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به کارکنان        

  .شود علمی مناسب براي تعیین رضایتمندي کارکنان حاصل می
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  مندي کارکنان آموزش و پرورش از تسهیالت مسکن میزان بهره. 2ـ1ـ7ـ5

ن شاخص از تقسیم مجموع تسهیالت مسکن ارائه شده به کارکنان آموزش و پرورش در طـول یـک سـال بـه                       ای

  .آید به دست می) به تفکیک(هاي جاري و ثابت بر تعداد کل کارکنان  قیمت

  سرانه وام دریافتی کارکنان آموزش و پرورش. 2ـ1ـ7ـ6

سازمانی به کـل    سازمانی و جذب منابع برون      ابع درون هاي دریافتی کارکنان از من      این شاخص از تقسیم مجموع وام     

  .آید کارکنان آموزش و پرورش به دست می

مندي کارکنـان آمـوزش و پـرورش از ارائـه خـدمات ورزشـی و                  میزان بهره . 2ـ1ـ7ـ7

  تفریحی سالم

هـاي ورزشـی،      سـالن (کننـدگان از خـدمات ورزشـی و تفریحـی سـالم               این شـاخص از تقـسیم مجمـوع اسـتفاده         

  .شود در طول یک سال بر تعداد کل کارکنان ضربدر صد حاصل می...) هاي پذیرایی و  هاي فرهنگی، سالن وعهمجم

  فرایند. 2ـ2

بـه عبـارت    . شود  گیرد، فرایند گفته می     ها و اقداماتی که براي دستیابی به برون دادها انجام می            به مجموعه فعالیت  

  .باشد ها می کننده چگونگی ترکیب و یا تبدیل درونداد دهد و توصیف دیگر فرایند، گردش کار درون سیستم را نشان می

  مدیریت. 2ـ2ـ1

ریـزي، سـازماندهی منـابع، امکانـات و      کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامه     مدیریت به فرایند به   

 بـراي دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی      هـاي الزم  شود که با ایجاد تعهد کاري در کارکنان، زمینه  هدایت و کنترل گفته می    

گیري و تأمین پشتیبانی الزم براي آن         به عبارت دیگر مدیریت توانایی براي تصمیم      . گردد  براساس نظام ارزشی فراهم می    

  :باشد هاي مربوط به این مالك به شرح زیر می ترین شاخص مهم. باشد در سطوح مختلف سازمانی می

  امه ساالنه به کل مدیراندرصد مدیران داراي برن. 2ـ2ـ1ـ1

  .آید این شاخص از تقسیم مدیران داراي برنامه ساالنه بر تعداد کل مدیران ضربدر صد به دست می

هـا و   مـشی  هـاي مـدیران بـا خـط     ها و فعالیت میزان هماهنگی و انطباق برنامه    . 2ـ2ـ1ـ2

  هاي کالن آموزش و پرورش سیاست

هـاي کـالن آمـوزش و     مـشی  هـا و خـط   هاي اجرا شده مدیران با سیاست  ها و فعالیت    این شاخص از انطباق برنامه    
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  .آید پرورش به روش علمی به دست می

  هاي اجرا شده مدیران در سطوح مختلف ها و برنامه درصد طرح. 2ـ2ـ1ـ3

ران هاي ارائه شده از سوي مدی ها و برنامه هاي اجرا شده مدیران بر کل طرح ها و برنامه این شاخص از تقسیم طرح    

  .آید ضربدر صد به دست می

آموزان   نظران، کارکنان، اولیا و دانش      میزان استفاده مدیران از نظرات صاحب     . 2ـ2ـ1ـ4

  گیري سازي و تصمیم در تصمیم

  .آید گیري به دست می سازي و تصمیم این شاخص با بررسی اسناد و مدارك موجود در سطوح مختلف تصمیم

  در ایجاد زمینه بروز خالقیت و نوآوري در کارکنانمیزان موفقیت مدیران . 2ـ2ـ1ـ5

هاي مستند کارکنان بر تعداد کل کارکنان ضربدر صـد حاصـل              ها و خالقیت    این شاخص از تقسیم مجموع نوآوري     

  .شود می

  آموزان، اولیا و مراجعان از مدیران میزان رضایت دانش. 2ـ2ـ1ـ6

هـاي     آموزش و پرورش در سطوح مختلف و تعیـین مؤلفـه           این شاخص پس از احصاي وظایف و اختیارات مدیران        

  .گردد رضایتمندي به روش علمی حاصل می

  شغلی کارکنان میزان رضایت . 2ـ2ـ1ـ7

هاي رضایت شغلی کارکنان، به روش علمی قابل          هاي سازمان و تعیین مؤلفه      این شاخص پس از احصاي مأموریت     

  .حصول خواهد بود

گیري از منابع، امکانات و تجهیـزات   ان براي جذب و بهره   میزان موفقیت مدیر  . 2ـ2ـ1ـ8

  ها ها و فعالیت مورد نیاز متناسب با برنامه

گیري از امکانات، منابع و تجهیـزات توسـط          از میزان جذب و بهره    (آوري اطالعات مستند      این شاخص پس از جمع    

  .آید وش علمی مناسب به دست میهاي انجام شده با استفاده از ر ها و فعالیت و احصاي برنامه) مدیران
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میزان موفقیـت مـدیران در نظـارت و ارزشـیابی مـؤثر و مـستمر از عملکـرد                    . 2ـ2ـ1ـ9

  کارکنان مرتبط با حوزه وظایف

  .آید این شاخص از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارك مربوط به نظارت و ارزشیابی به دست می

  خاطبانمیزان پاسخگویی مدیران به م. 2ـ2ـ1ـ10

هـاي علمـی بـه دسـت          هاي پاسخگویی و وظایف مدیران با اسـتفاده از روش           این شاخص از طریق احصاي مؤلفه     

  .آید می

  میزان تعامل و ارتباط مدیران با افراد درون و برون سازمانی. 2ـ2ـ1ـ11

و برون سازمانی مرتبط هاي مربوط به تعامل و ارتباط مؤثر و تعیین افراد درون  این شاخص از طریق احصاي مؤلفه   

  .گردد هاي سازمانی و بررسی اسناد و مدارك مربوط، مشخص می با وظایف و مأموریت

هـاي برگـزار      ها و همـایش     برداري مدیران از سمینارها، کنفرانس      میزان بهره . 2ـ2ـ1ـ12

  شده

بینـی شـده    اهداف پیشهاي ارزشیابی از میزان تحقق  این شاخص از طریق بررسی اسناد و مدارك و نتایج گزارش     

  .آید هاي آن به دست می هاي برگزار شده و کاربست یافته ها و همایش براي سمینارها، کنفرانس

  ها میزان انطباق امور اجرایی با قوانین، مقررات و دستورالعمل. 2ـ2ـ1ـ13

  .آید هاي نظارت و ارزشیابی و اسناد و مدارك مربوط به دست می این شاخص از طریق بررسی گزارش

  ها  میزان کارآمدي قوانین، مقررات و دستورالعمل. 2ـ2ـ1ـ14

  .آید هاي نظارت و ارزشیابی و اسناد و مدارك مربوط به دست می این شاخص از طریق بررسی گزارش

  هاي آموزشی کارکنان با نیازهاي شغلی آنان میزان تناسب محتواي دوره. 2ـ2ـ1ـ15

هاي آموزشی برگزار شده با نیازهاي شغلی کارکنان در طول یک سال،              ورهاین شاخص از طریق انطباق محتواي د      

  .شود با استفاده از روش علمی، حاصل می

  هاي آموزشی و پرورشی ها و فعالیت برنامه. 2ـ2ـ2

هاي مناسب بـراي      ها و زمینه    شود که به منظور ایجاد فرصت       هاي منظم و مستمري اطالق می       به مجموعه فعالیت  
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هـاي تحـصیلی،    آموزان، در راستاي تحقق اهـداف مـصوب دوره   جانبه دانش دهی به رشد همه  عدادها و جهت  شکوفایی است 

» برنامـه  فـوق «و » رسـمی «هـاي   ریزي و در طول سال تحصیلی توسـط منـابع انـسانی مـدارس در قالـب برنامـه            برنامه

  :باشد زیر میهاي مربوط به این مالك به شرح  ترین شاخص مهم. گردد سازماندهی و اجرا می

هـاي    هاي آموزشی و پرورشی با اهداف دوره        ها و فعالیت    میزان انطباق برنامه  . 2ـ2ـ2ـ1

  تحصیلی

هـاي    بـا اهـداف دوره    ) بـه تفکیـک آموزشـی و پرورشـی        (هاي اجرا شده      ها و فعالیت    این شاخص از انطباق برنامه    

  .آید تحصیلی به دست می

  و توسعه معارف قرآنیمیزان اهتمام مدیریت به آموزش . 2ـ2ـ2ـ2

  .آید  به روش علمی به دست می این شاخص از طریق بررسی اسناد و مدارك،

کـارگیري ابزارهـا،      هاي متناسب با موضوع و به       میزان استفاده معلمان از روش    . 2ـ2ـ2ـ3

  هاي آموزشی در فرایند یاددهی، یادگیري لوازم و فناوري

  .آید ه دست میاین شاخص براساس مطالعه و بررسی علمی ب

  هاي اداري و آموزشی میزان حاکمیت روابط انسانی در محیط. 2ـ2ـ2ـ4

هاي اداري و آموزشـی و سـنجش آن بـه             هاي رویکرد روابط انسانی در محیط       این شاخص از طریق احصاي مؤلفه     

  .گردد روش علمی حاصل می

  نآموزا هاي اجتماعی دانش میزان اهتمام مدیریت به رفع آسیب. 2ـ2ـ2ـ5

هاي اجتماعی و بررسی اسناد و مـدارك موجـود بـه روش               هاي مربوط به آسیب     این شاخص از طریق تعیین مؤلفه     

  .آید علمی به دست می

  ها آموزان و اولیا در طراحی و اجراي برنامه میزان مشارکت کارکنان، دانش. 2ـ2ـ2ـ6

  .آید گیري الزم به دست می زارهاي اندازههاي علمی مناسب و طراحی اب این شاخص با استفاده از الگوها و روش
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گیـري متنـوع و متناسـب بـا           هـا و ابزارهـاي انـدازه        میزان استفاده معلمان از روش    . 2ـ2ـ2ـ7

  آموزان در سنجش پیشرفت تحصیلی هاي دانش هاي دانش، نگرش و مهارت حیطه

  .این شاخص از طریق انتخاب روش علمی مناسب قابل دسترس است

هـاي علمـی و       سـازي گـروه     زان اهتمام مدیریت مدارس به تشکیل و فعـال        می. 2ـ2ـ2ـ8

  آموزي هاي دانش ها و تشکل آموزشی معلمان و انجمن

  .آید به دست می) به تفکیک(هاي مربوط  ها و دستورالعمل نامه این شاخص از طریق بررسی اسناد و مدارك و انطباق آیین

هـاي    رگـزاري اردو، مـسابقات و گـردش       میزان اهتمام مدیریت مدارس بـه ب      . 2ـ2ـ2ـ9

  هاي فرهنگی، هنري، بهداشتی و ورزشی علمی، فعالیت

هـاي    هـاي علمـی، فعالیـت       کننده در اردوها، مسابقات و گردش       آموزان شرکت   این شاخص از تقسیم مجموع دانش     

  .آید دست میآموزان در طول سال تحصیلی، ضربدر صد به  بر کل دانش) به تفکیک(فرهنگی، هنري و بهداشتی 

میزان اهتمام مدیریت مدارس به برگزاري نماز جماعت، مراسـم مـذهبی و             . 2ـ2ـ2ـ10

  مراسم صبحگاهی در مدارس

تقسیم تعداد مراسم برگزار شده مدرسه در طول یک سال تحـصیلی بـر تعـداد    (این شاخص از طریق بررسی کمی  

  .آید به دست می) ی مناسبهاي علم استفاده از روش(و کیفی ) روزهاي آموزشی ضربدر صد

  آموزان هاي مدارس به نیازهاي واقعی دانش میزان پاسخگویی کتابخانه. 2ـ2ـ2ـ11

هـاي موجـود      هاي مختلف تحصیلی و بررسی کتـاب        آموزان در دوره    این شاخص از طریق شناسایی نیازهاي دانش      

  .مدارس قابل حصول است

  اي و روانشناختی خدمات مشاورهکننده از  آموزان استفاده درصد دانش. 2ـ2ـ2ـ12

اي و روانـشناختی آمـوزش و پـرورش بـه کـل       کننده از خدمات مشاوره  آموزان استفاده   این شاخص از تقسیم دانش    

  .آید آموزان ضربدر صد به دست می دانش

میــزان اهتمــام مــدارس در تــأمین ســالمت جــسمی و بهداشــت روانــی . 2ـــ2ـــ2ـــ13

  آموزان دانش

هاي مربوط به سالمت جسمی و بهداشت روانی و بررسی اسناد و مدارك مربوط           اي مؤلفه این شاخص پس از احص    
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  .آید هاي انجام گرفته مدارس در این خصوص و انطباق آن با وظایف تعیین شده به دست می به اقدامات و فعالیت

  آموزان سرانه مطالعه غیردرسی دانش. 2ـ2ـ2ـ14

  .آید آموزان به دست می آموزان به کل دانش ی دانشاین شاخص از تقسیم ساعات مطالعه غیردرس

  نسبت تعداد روزهاي آموزشی برگزار شده به روزهاي آموزشی مصوب. 2ـ2ـ2ـ15

  .آید این شاخص از تقسیم تعداد روزهاي آموزشی برگزار شده به روزهاي آموزشی مصوب به دست می

  هاي پژوهشی ها و فعالیت برنامه. 2ـ2ـ3

شود که هدف آن افزایش دانش موجود، دستیابی بـه دانـش    هاي روشمند و خالق گفته می ا و فعالیت ه  به مجموعه برنامه  

  :هاي مربوط به این مالك به شرح زیر آمده است ترین شاخص مهم. هاي مختلف است و فنون جدید و حل مسائل در زمینه

  نسبت کارکنان پژوهنده به کل کارکنان آموزش و پرورش. 2ـ2ـ3ـ1

  .گردد  از تقسیم مجموع کارکنان پژوهنده به کل کارکنان آموزش و پرورش حاصل میاین شاخص

سـازي و     هـاي پژوهـشی در سـطوح مختلـف تـصمیم            میـزان کاربـست یافتـه     . 2ـ2ـ3ـ2

  گیري تصمیم

گیـري بـر کـل     سـازي و تـصمیم   هاي پژوهشی استفاده شده در سطوح مختلف تصمیم      این شاخص از تقسیم یافته    

  .آید به دست می) براساس مدارك و مستندات موجود(ذ شده هاي اتخا تصمیم

  آموزان آموزان پژوهنده به کل دانش نسبت دانش. 2ـ2ـ3ـ3

  .آید آموزان به دست می آموزان پژوهنده به کل دانش این شاخص از تقسیم دانش

ـ 2ـ3ـ4 نـسبت مقـاالت منتـشر شـده در نـشریات معتبـر داخلـی و خـارجی بـه کـل                . 2ـ

  م شده در آموزش و پرورشهاي انجا پژوهش

هـاي انجـام      این شاخص از تقسیم مجموع مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی به کل پـژوهش                 

  .آید شده در آموزش و پرورش به دست می
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  اي کارکنان به کل کارکنان هاي تألیفی و ترجمه نسبت کتاب. 2ـ2ـ3ـ5

  .گردد اي کارکنان به کل کارکنان حاصل می  و ترجمههاي تألیفی این شاخص از تقسیم مجموع کتاب

ها و سمینارهاي داخلی و خارجی  نسبت مقاالت ارائه شده کارکنان در همایش. 2ـ2ـ3ـ6

  به کل کارکنان

ها و سـمینارهاي داخلـی و خـارجی بـه کـل               این شاخص از تقسیم مجموع مقاالت ارائه شده کارکنان در همایش          

  .شود صل میکارکنان آموزش و پرورش حا

  هاي ستادي هاي انجام شده در حوزه درصد پژوهش. 2ـ2ـ3ـ7

هـاي انجـام    هاي ستادي آموزش و پرورش، بر کل پژوهش هاي انجام شده در حوزه     این شاخص از تقسیم پژوهش    

  .آید ضربدر صد به دست می) در طول هر سال تحصیلی(شده وزارت آموزش و پرورش 

  آموزان و کارکنان ارات ثبت شده دانشدرصد اختراعات و ابتک. 2ـ2ـ3ـ8

بر کل اختراعات ) به تفکیک(آموزان و کارکنان  این شاخص از تقسیم مجموع اختراعات و ابتکارات ثبت شده دانش 

  .آید و ابتکارات کشور ضربدر صد به دست می

آمـوزي بـه کـل        سـراهاي دانـش     کننده از پژوهش    آموزان استفاده   نسبت دانش . 2ـ2ـ3ـ9

  زانآمو دانش

  .شود آموزان حاصل می آموزي به کل دانش سراهاي دانش کننده از پژوهش آموزان استفاده این شاخص از تقسیم مجموع دانش

  برونداد. 2 ـ3

  .باشد شود که حاصل تعامل درونداد و فرایند می برونداد به محصول و بازده سیستم اطالق می

  اي برونداد واسطه. 2 ـ3ـ1

  .شود تایج مورد انتظار نظام آموزشی در سطح خرد و نتایج در حال تکوین گفته میاي به ن برونداد واسطه

  آموزان نرخ قبولی دانش. 2ـ3ـ1ـ1

آمـوزان   آموزان قبـول شـده در امتحانـات هـر سـال تحـصیلی بـر تعـداد کـل دانـش           این شاخص از تقسیم دانش    

  .آید کننده در امتحانات همان سال ضربدر صد به دست می شرکت
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  آموزان نرخ ارتقاي دانش. 2ـ3ـ1ـ2

انـد و بـه پایـه         آموزان یک سال تحصیلی کـه در امتحانـات قبـول شـده              این شاخص با محاسبه درصدي از دانش      

  .آید اند ضربدر صد به دست می تحصیلی باالتر ارتقا یافته

  آموزان نرخ تکرار پایه دانش. 2ـ3ـ1ـ3

آمـوزان در     ی در یک سال تحصیلی بر تعداد کل دانـش         این شاخص از تقسیم تعداد مردودشدگان شاغل به تحصیل        

  .آید سال تحصیلی قبل، ضربدر صد به دست می

  آموزان نرخ ترك تحصیل دانش. 2ـ3ـ1ـ4

شدگان  تعداد تارکان تحصیل، با جمع تعداد تارکان تحصیل در طول سال تحصیلی، تعداد تارکان تحصیل از قبول   ـ  

آمـوزان بیـان    آید و پس از محاسبه به صـورت درصـدي از تعـداد دانـش          دست می و تعداد تارکان تحصیل از مردودین به        

  .گردد می

  .شود آموزان حاصل می کنندگان در امتحانات از آمار تعداد دانش از کسر تعداد شرکت» تارکان تحصیل طول سال«ـ تعداد 

تفاضـل تعـداد   ( به کـالس بـاالتر   آموزان ارتقا یافته از کسر تعداد دانش» تارکان تحصیل از قبول شدگان «ـ تعداد   

  .آید از تعداد قبول شدگان به دست می) آموزان یک پایه و مردودین مشغول به تحصیل همان پایه در سال بعد دانش

آموزان مردود مشغول به تحصیل در یک پایـه در سـال              از کسر تعداد دانش   » تارکان تحصیل از مردودان   «ـ تعداد   

  .شود ایه حاصل میبعد از تعداد مردودان همان پ

  آموزان التحصیلی دانش نرخ فارغ. 2ـ3ـ1ـ5

آمـوزان وارد شـده بـه همـان دوره            آموختگان یک دوره تحصیلی بر کـل دانـش          این شاخص از تقسیم تعداد دانش     

  .آید تحصیلی ضربدر صد به دست می

  آموزان نرخ ماندگاري دانش. 2ـ3ـ1ـ6

ـ   این شاخص از تقسیم تعداد دانش   ه تحـصیلی منهـاي تارکـان تحـصیل در همـان پایـه بـر کـل         آموزان یـک پای

  .آید شدگان در طول دوره تحصیلی ضربدر صد به دست می نام ثبت

  آموزان گذر دانش نرخ . 2ـ3ـ1ـ7

آموزان مشغول به     شدگان جدید در پایه اول دوره تحصیلی باالتر به تعداد دانش            نام  این شاخص از تقسیم تعداد ثبت     

  .آید تر، در سال تحصیلی قبلی، ضربدر صد به دست می وره تحصیلی پایینتحصیل آخرین پایه د
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  نرخ اتالف. 2ـ3ـ1ـ8

نهـاده  . شـود  نسبت اتالف از تقسیم نسبت نهاده به برداشته واقعی به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصـل مـی      

از افرادي که وارد    )  نفر 1000مثالً  (عینی  هزینه شده براي گروه م    ) آموز  یا واحد درسی، دانش   (آموز    دانش/ واقعی تعداد سال  

التحصیالن آن گروه در طـی دوران تحـصیالت    برداشته واقعی به صورت تعداد فارغ. شوند پایه اول یک دوره تحصیلی می   

  .گردد آنها تعریف می

 و در شرایط    رود براي همان گروه     که انتظار می  ) آموز  یا واحد درسی، دانش   (آموز    دانش/ تعداد سال » نهاده مطلوب «

التحـصیالن از همـان گـروه کـه      تعداد فـارغ » برداشته مطلوب«و ترك تحصیل، هزینه شود و ) یا درس(بدون تکرار پایه    

تعریـف  ) هـا   یعنـی همـه ورودي    (و ترك تحصیلی وجود داشـته باشـد         ) یا درس (رود در شرایط بدون تکرار پایه         انتظار می 

 براي یک دوره تحصیلی بـه ایـن   1نسبت اتالف .  یا بیشتر خواهد بود1برابر میزان نسبت اتالف همواره عددي . گردد  می

  .و ترك تحصیل هیچگونه اتالفی وجود ندارد) یا درس(معنی خواهد بود که به دلیل فقدان تکرار پایه 

  )14ـ17، 11ـ13، 6ـ10(هاي سنی  نرخ با سوادي گروه. 2ـ3ـ1ـ9

هـاي   بر کل جمعیت هر یک از گروه) 14ـ17، 11ـ13، 6ـ10( سنی هاي این شاخص از تقسیم تعداد باسوادان گروه 

  .آید سنی ضربدر صد به دست می

  نسبت واحدهاي گذرانده شده به واحدهاي ارائه شده در دوره متوسطه. 2ـ3ـ1ـ10

آموزان در یک سال تحصیلی به کل واحـدهاي ارائـه شـده در                این شاخص از تقسیم واحدهاي گذرانده شده دانش       

  .شود ل تحصیلی حاصل میهمان سا

  آموختگان میانگین طول تحصیل دانش. 2ـ3ـ1ـ11

آموختگان در طول مـدت تحـصیل آنهـا، تقـسیم بـر تعـداد کـل                   ضرب تعداد دانش    این شاخص از مجموع حاصل    

  .آید آموختگان به دست می دانش

هـاي    آمـوزان در دروس دوره      میانگین و انحراف معیار نمرات عملکرد دانش      . 2ـ3ـ1ـ12

  مختلف تحصیلی

بـر کـل    ) هـاي مختلـف     به تفکیک دروس دوره   (آموزان    از تقسیم مجموع نمرات عملکرد دانش     » میانگین نمرات «

  .آید کننده در امتحانات تحصیلی به دست می آموزان شرکت دانش

هاي مطرح شـده در کتـب آمـار توصـیفی بـه دسـت                 براساس روش » آموزان  انحراف معیار نمرات عملکرد دانش    «

  .آید می
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  برونداد نهایی. 2ـ3ـ2

شود؛ به عبارت دیگر      گفته می » برون داد نهایی   « یافته نظام آموزشی در سطح کالن       به نتایج مورد انتظار و سازمان     

  .گویند رود در شناخت، نگرش و رفتارهاي روانی ـ حرکتی فراگیران به وجود آید، برونداد نهایی می تغییراتی که انتظار می

هـاي    هـاي تحـصیلی بـه تفکیـک سـاحت           هاي برونداد نهایی با توجه به اهداف دوره         ط به شاخص  متغیرهاي مربو 

تعریـف و بـا   ) اعتقادي، اخالقی، علمی ـ آموزشی، فرهنگی ـ هنري، اجتماعی، زیـستی، سیاسـی و اقتـصادي     (گانه  هشت

  .گیرد سی قرار میآوري و مورد برر هاي الزم جمع هاي ارزشیابی مناسب داده استفاده از الگوها و روش

  آموختگان به اهداف اعتقادي میزان دستیابی دانش. 2ـ3ـ2ـ1

  آموختگان از خود و خداي خویش، میزان شناخت دانش. 1

  جویی، آموختگان از روحیه حقیقت میزان برخورداري دانش. 2

و ) ص(یم، سـنت پیـامبر  بر قـرآن کـر   آموختگان به مبانی اسالم و بینش الهی مبتنی میزان اعتقاد و ایمان دانش  . 3

  هاي دینی،  قانون اساسی در مورد مذاهب اسالمی و اقلیت13 و 12با توجه به اصول ) ع(ائمه معصومین 

آموختگان از حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمـال ایـن حاکمیـت بـر جامعـه                 میزان پذیرش دانش  . 4

  .براساس اصل والیت فقیه

  آموختگان به اهداف اخالقی شمیزان دستیابی دان. 2ـ3ـ2ـ2

  آموختگان از فضائل و مکارم اخالقی براساس ایمان به خدا و تقوي اسالمی میزان برخورداري دانش. 1

  آموختگان به احکام و آداب اسالمی، میزان التزام عملی دانش. 2

  آموختگان از اعتماد به نفس و استقالل شخصیت، میزان برخورداري دانش. 3

  آموختگان از کرامت اخالقی و عزت نفس، خورداري دانشمیزان بر. 4

  آمیز، آموختگان از عواطف متعادل انسانی و همزیستی مسالمت میزان برخورداري دانش. 5

  آموختگان در روابط فردي و اجتماعی، میزان رعایت نظم و انضباط دانش. 6

  آموختگان از بیکارگی، بطالت و مشاغل کاذب، میزان پرهیز دانش. 7

  .آموختگان از روحیه امید به آینده میزان برخورداري دانش. 8

  آموختگان به اهداف علمی آموزشی میزان دستیابی دانش. 2ـ3ـ2ـ3

  آموختگان از روحیه تحقیق، تفکر، تعقل، تعمق، نقد و ابتکار، میزان برخورداري دانش. 1

  بیت مستمر،آموختگان از روحیه تعلیم و تعلم و تر میزان برخورداري دانش. 2

  میزان شناخت، پرورش و هدایت استعدادهاي افراد در جهت اعتالي فرد و جامعه،. 3

  آموختگان از اسرار جهان آفرینش و قوانین طبیعت به عنوان آیات الهی، میزان شناخت دانش. 4
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  آموختگان با زبان و خط فارسی، میزان آشنایی دانش. 5

  ن عربی به منظور آشنایی با قرآن و معارف اسالمی،آموختگان با زبا میزان آشنایی دانش. 6

  هاي مورد نیاز فرد و جامعه، میزان توسعه علوم و فنون و مهارت. 7

  آموختگان به مطالعه و کتابخوانی، مندي دانش میزان عالقه. 8

  .هاي گروهی آموختگان در فعالیت میزان مشارکت و همکاري دانش. 9

  وختگان به اهداف فرهنگی هنريآم میزان دستیابی دانش. 2ـ3ـ2ـ4

  آموختگان، میزان شکوفایی ذوق و استعدادهاي مختلف هنري دانش. 1

  هاي جهان آفرینش به عنوان مظاهر و جمال الهی، آموختگان با زیبایی میزان آشنایی دانش. 2

  آموختگان با هنرهاي اسالمی، ملی و جهانی مناسب، میزان آشنایی دانش. 3

  آموختگان به حفظ میراث فرهنگی هنري و تاریخی، دانشمیزان التزام . 4

  آموختگان با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسالمی ایران، میزان آشنایی دانش. 5

  آموختگان از رسوم منحط و خرافی، میزان احتراز دانش. 6

  .تأکید بر فرهنگ معاصرآموختگان با تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم، ایران و جهان با  میزان آشنایی دانش. 7

  آموختگان به اهداف اجتماعی میزان دستیابی دانش. 2ـ3ـ2ـ5

  آموختگان از روحیه پاسداري از قداست و روابط خانواده برپایه حقوق و اخالق اسالمی، میزان برخورداري دانش. 1

  آموختگان به محقق کردن قسط اسالمی و پاسداري از آن، میزان اهتمام دانش. 2

  آموختگان از روحیه برادري و تعاون اسالمی و همبستگی ملی و فرهنگی، ان برخورداري دانشمیز. 3

  آموختگان به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، میزان اهتمام دانش. 4

  آموختگان به قانون و التزام به رعایت آن، میزان اداي احترام دانش. 5

هـاي دینـی، فرهنگـی و      پـذیري و مـشارکت در فعالیـت          روحیه مـسئولیت   آموختگان از   میزان برخورداري دانش  . 6

  اجتماعی،

  آموختگان از روحیه تولی و تبري، میزان برخورداري دانش. 7

  آموختگان از روحیه گذشت، فداکاري و ایثار در روابط اجتماعی، میزان برخورداري دانش. 8

  ها، آراي دیگران در برخورد اندیشهصدر و تحمل  آموختگان از سعه میزان برخورداري دانش. 9

  آموختگان به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادي و معنوي آنان، میزان اداي احترام دانش. 10

  آموختگان در برابر تبلیغات سوء، میزان مقاومت دانش. 11

  .آموختگان از روحیه سازگاري اجتماعی میزان برخورداري دانش. 12
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  آموختگان به اهداف زیستی نشمیزان دستیابی دا. 2ـ3ـ2ـ6

  آموختگان، میزان سالمت جسمی و بهداشت روانی دانش. 1

  آموختگان، میزان رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست توسط دانش. 2

  .آموختگان از روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه رشد معنوي انسان میزان برخورداري دانش. 3

  آموختگان به اهداف سیاسی ی دانشمیزان دستیاب. 2ـ3ـ2ـ7

بـر اصـل والیـت فقیـه بـراي مـشارکت آگاهانـه در                 آموختگان از بینش سیاسی مبتنی      میزان برخورداري دانش  . 1

  سرنوشت سیاسی کشور،

  ،)ره(هاي دینی و سیاسی حضرت امام خمینی  آموختگان از اندیشه میزان آگاهی دانش. 2

  تحاد اسالمی بین مسلمانان،آموختگان از ا میزان حمایت دانش. 3

  طلبان، عدالتخواهان، مظلومان و مستضعفان جهان، آموختگان از حق میزان حمایت دانش. 4

  هاي اسالمی، آموختگان از روحیه مبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکاران براساس ارزش میزان برخورداري دانش. 5

  جانبه کشور،  پاسداري از استقالل همهآموختگان از روحیه میزان برخورداري دانش. 6

  پذیري، گري و سلطه کشی، سلطه آموختگان از روحیه نفی هر گونه ستمگري، ستم میزان برخورداري دانش. 7

  آموختگان از روحیه سلحشوري و حفظ کیان اسالم، میزان برخورداري دانش. 8

  ه خصوص ممالک اسالمی و ملل محروم،آموختگان از مسائل سیاسی ایران و جهان ب میزان شناخت دانش. 9

  آموختگان از ترفندهاي استعمار و استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن، میزان شناخت دانش. 10

  .آموختگان به کشور و انقالب اسالمی مندي و افتخار دانش میزان عالقه. 11

  آموختگان به اهداف اقتصادي میزان دستیابی دانش. 2ـ3ـ2ـ8

  اي براي رسیدن به رشد توسعه اجتماعی، آموختگان به رشد اقتصادي به عنوان وسیله یت قائل شدن دانشمیزان اهم. 1

  آموختگان از ارزش و قداست کار و معاش حالل، میزان شناخت دانش. 2

  آموختگان براي ورود به مشاغل مولد، هاي کسب شده دانش میزان آمادگی و مهارت. 3

  آموختگان براي ورود به مشاغل مولد،  کسب شده دانشهاي میزان آمادگی و مهارت. 4

زدگـی و   زیستی، قناعت و پرهیز از هرگونـه اسـراف و مـصرف      آموختگان از روحیه ساده     میزان برخورداري دانش  . 5

  گرایی، تجمل

  آموختگان از روحیه انفاق و دستگیري محرومان، میزان برخورداري دانش. 6

  ن از روحیه عمل به احکام اقتصادي اسالم،آموختگا میزان برخورداري دانش. 7

کـشی اقتـصادي و مـشاغل خـالف مـصالح جامعـه             آموختگان از روحیه مبارزه با بهـره        میزان برخورداري دانش  . 8

  اسالمی،

  هاي صحیح استفاده از آنها، آموختگان از منابع اقتصادي کشور و شیوه میزان شناخت دانش. 9
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  ان از روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی،آموختگ میزان برخورداري دانش. 10

  .آموختگان از وجدان کاري میزان برخورداري دانش. 11

  الزامات. 2ـ4

با عنایت به این که ارزشیابی نظام آموزش و پرورش باید در دو سطح درونی و بیرونی انجـام شـود، ضـرورت دارد             

  .هاي این مجموعه به شرح زیر فراهم گردد ساس شاخصسازوکارهاي مناسب به منظور اجراي مطلوب ارزشیابی برا

  :وزارت آموزش و پرورش موظف است. 2ـ4ـ1

  .هاي اجرایی الزم را تهیه نماید نامه و دستورالعمل آیین. 1

  .بینی و اجرا کند سازي پیش رسانی، آموزش نیروي انسانی و فرهنگ هاي الزم را براي اطالع برنامه. 2

  .سهیالت مورد نیاز را براي اجراي مطلوب این مصوبه تأمین نمایدمنابع، اعتبارات و ت. 3

  .هاي زمانی دو ساله به دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش ارائه نماید گزارش ارزشیابی درونی را در دوره. 4

ـ                در ارائه داده  . 5 ه شـوراي عـالی     ها و اطالعات مورد نیاز براي انجام ارزشیابی بیرونی نهایت همکاري را با دبیرخان

  .آموزش و پرورش به عمل آورد

  :دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش موظف است. 2ـ4ـ2

ها و ارزیابی از روند و نحوه اجـراي آن   پس از گذشت دو سال از اجراي این مصوبه نسبت به اعتباریابی شاخص            . 1

  .مایداقدام نموده و نتایج حاصله را به شوراي عالی آموزش و پرورش گزارش ن

هـاي   هـاي ایـن مـصوبه در دوره    گزارش جامع ارزشیابی از عملکرد نظام آموزش و پرورش را برمبناي شـاخص            . 2

  .زمانی سه ساله تهیه و به شوراي عالی آموزش و پرورش ارائه کند
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  ها و اصطالحات تعاریف واژهفصل سوم ـ 

  ها و اصطالحات تعاریف واژه. 1-3

 هاي پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی  هایی است که در دوره      عمومی، آموزش  منظور از آموزش  : آموزش عمومی

هـا بـه لحـاظ اینکـه      این آموزش. شود هاي سوادآموزي به آموزش گیرندگان ارائه می  تحصیلی و همچنین دوره   

  .شود گردد، عمومی تلقی می منجر به کسب مهارت خاصی نمی

هاي تربیتی و اجتمـاعی و        ها و ناهنجاري    د که در نتیجه نارسایی    شو  به افرادي گفته می   : دیدگان اجتماعی   آسیب

  .هاي رفتاري و اخالقی باشد وضع نامساعد خانوادگی دچار ناهنجاري

دار شواهدي است که در نهایت به قضاوت ارزشی بـا چـشمداشت بـه                 آوري و تفسیر نظام     فرایند جمع : ارزشیابی

  .اقدامی معین بیانجامد

 ها و شـرایط محـیط کـار هـر یـک از       ها، کوشش ها، مسئولیت ارت است از مقایسه مهارت   عب: ارزشیابی عملکرد

  .کارکنان سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها، با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش

ـ                 : استاندارد ل نـوع،   عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات موضوع مورد بررسـی، از قبی

جنس، منشأ، مواد اولیه، اجزاي تشکیل دهنده، ترکیب ساخت، نحوه استفاده، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع       

  .ظاهري، ابعاد و ایمنی

 توانایی هـوش کلـی، اسـتعداد درسـی         (آموزانی هستند که در یک یا چند زمینه           منظور دانش :  استعدادهاي برتر

بـالقوه داراي  ) وانایی مدیریت، ذوق و استعداد هنري و توانـایی حرکتـی     ویژه، توانایی فکري خالق و ابتکاري، ت      

هاي الزم براي شناسایی کامل و یا بروز استعدادهاي ویـژه آنـان               و هنوز زمینه  . باشند  العاده می   هاي فوق   توانایی

  .فراهم نشده است

ه تحصیلی یا رده شغلی قبلیارتقا عبارت است از احراز یک پایه تحصیلی یا رده شغلی باالتر از پای: ارتقا.  

هاي دینی پیروان ادیانی هستند که در حدود قانون در انجام وظـایف خـود آزادنـد و در                     اقلیت: هاي دینی   اقلیت

براساس قانون اساسی جمهـوري اسـالمی    . کنند  احواالت مشخص و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می          

  .اند هاي دینی شناخته شده قلیتایران زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان کشور ا

 ها، سفرهاي زیارتی و سیاحتی،       هاي معلم، مراکز رفاهی استان      مهدهاي کودك فرهنگیان، خانه   : امکانات رفاهی

هاي ضروري جزء امکانـات       هاي رفت و آمد هزینه غذا و ایاب و ذهاب، اعطاي وام، تسهیالت صندوق               سرویس
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  .باشند رفاهی می

 گوینـد و واریـانس عبـارت اسـت از          وم واریانس را انحراف استاندارد یا انحراف معیار مـی         ریشه د : انحراف معیار

  .ها از میانگین متوسط مجذور انحراف

هاي مرتبط به هـم بـراي یـک دوره زمـانی              ها و فعالیت    اي از اهداف، راهبردها، سیاست      برنامه مجموعه : برنامه

  .باشد ریزي است می مشخص که حاصل فرایند برنامه

اي که به منظور دستیابی به اهداف معـین و مـشخص و               ریزي عبارت است از فرایند آگاهانه       برنامه: ریزي  برنامه

  .کند بینی می هاي مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت

ژوهش در بـین  سرا مرکزي است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پ پژوهش: آموزي سراي دانش   پژوهش

هاي آنان، با فراهم نمودن امکانات و تجهیـزات الزم تـشکیل              آموزان و هدایت استعدادها و رشد خالقیت        دانش

  .نماید شده و فعالیت می

هاي دشوار، بـه طراحـی سـؤاالت مناسـب، گـردآوري              فردي است که در مواجهه با مسئله یا موقعیت        : پژوهنده

  .نماید حل مناسب براي حل مسئله اقدام می ري راهکارگی اطالعات مرتبط استخراج و به

اي را بـه      هـاي تعریـف شـده       آموزان که براساس شرایط، فعالیـت       اي از دانش    مجموعه: آموزي  هاي دانش   تشکل

هـاي مختلـف اعتقـادي،        صورت داوطلبانه، مستمر و فراگیر و مـصوب اعـم از دولتـی و غیردولتـی در عرصـه                  

یافتـه در     گی، ورزشی، علمی، دفاعی، امدادي و غیره که بـه صـورت سـازمان             فرهنگی، اجتماعی، هنري، سازند   

شوراهاي . شود آموزي نامیده می  نمایند، تشکیل دانش    داخل، یا به صورت مکمل در خارج از مدارس، فعالیت می          

هـاي رسـمی مـدارس     آموزي از جمله تـشکل  آموزي و مجلس دانش   آموزي، انجمن اسالمی، بسیج دانش      دانش

  .شندبا می

 آموزانی است کـه در       آموزان یک دوره تحصیلی شامل تعداد کل دانش         تعداد دانش : آموزان یک دوره    تعداد دانش

از قبیل  (کنند    اي که در آن تحصیل می       آموزان را صرفنظر از نوع مدرسه       کنند و همه دانش     آن دوره تحصیل می   

  .گیرد دربرمی...) ی، عشایري ودولتی، غیردولتی، نمونه دولتی، استعدادهاي درخشان، استثنای

    تولید ناخالص داخلی(G.D.P) :         به مجموع کاالها و خدمات تولید شده در اقتـصاد در طـول یـک دوره معـین

تولیـد ناخـالص داخلـی از       . شـود   زمانی که معموالً یک ساله و یا سه ماهه است، تولید ناخالص داخلی گفته می              

اي را شامل     تولید ناخالص داخلی کاالهاي واسطه    . آید   به دست می   محاسبه ارزي پولی کاالها و خدمات تولیدي      

  .شوند اي که مصارف نهایی دارند وارد می شود و در محاسبه آن تنها کاالهاي مصرفی و سرمایه نمی

هـا، انجـام وظـایف     گیـري   مشی عبارت است از یک راهنماي عمومی، جامع و مشروح در تصمیم             خط: مشی  خط

لیات هر یک از افراد سازمان، به ویژه مسئولین و مدیران پایه، در قلمرو کـامالً محـدود و                   محوله اقدامات و عم   

  .معین، براي رسیدن به هدف یا اهداف نهایی

هاي مربوط به یک دوره تحصیلی را فرا گرفته و      شود که آموزش    دانش آموخته به فردي گفته می     : آموخته  دانش

  .فت گواهینامه آن دوره شناخته شده باشدصالح حائز شرایط دریا از سوي مراجع ذي

هـا    شود کـه داراي یکـی از ایـن معلولیـت            آموزانی اطالق می    آموز استثنایی به دانش     دانش: آموز استثنایی   دانش

بینا، معلول جسمی ـ حرکتـی، داراي اخـتالل رفتـاري، بـا       شنوا، نابینا و کم کم توان ذهنی، ناشنوا و نیمه: باشند
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  .یري، چند معلولیتی و نظایر آنمشکالت ویژه یادگ

شود دوره تحصیلی، دوره آموزشی رسمی است که منجر به اخذ گواهینامه تحصیلی می: دوره تحصیلی.  

 ــ سـاله   4ـ6شود که کودکان گروه سنی  اي اطالق می دوره پیش دبستانی به دوره دو ساله: دوره پیش دبستانی

  .دهد هاي تربیتی قرار می را تحت پوشش برنامه

 راهنماي برنامه درسی سندي است کـه اهـداف کلـی یـک دوره آموزشـی، رویکردهـا و             : درسی  راهنماي برنامه

هاي برنامه درسی، منطق هر ماده درسی، اصول حاکم بر طراحی موضوعات درسی، قلمروهاي یـادگیري،        بیانیه

ه تحـصیلی را مـشخص   هاي یاددهی و یادگیري، نظام ارزشیابی و جدول ساعات مواد درسی در یـک دور     روش

  .کند می

  سـالگی،  6ــ 10 سالگی، در دوره ابتدایی      4ـ5دبستانی    سن متعارف تحصیل در دوره پیش     : سن متعارف تحصیل 

  . سالگی است17دانشگاهی   سالگی و در پیش14ـ16 سالگی در دوره متوسطه 11ـ13در دوره راهنمایی 

هاي مختلف در یـک دوره        یري براي انتخاب گزینه   گ  تصمیم) دستور راهنماي (سیاست عبارت از قواعد     : سیاست

  .معین است

ها بـراي قـضاوت دربـاره عملکـرد           شاخص عبارت از ابزار اندازه گیري مورد استفاده در گردآوري داده          : شاخص

  .باشد مالك مورد نظر می

 هـاي     کالس هاي دایر به تعداد     برداري از کالس، نسبت تعداد کالس       ضریب بهره : برداري از کالس    ضریب بهره

  .است) فیزیکی(کالبدي 

در صورتی که براي تعیین ارزش کاالها و خدمات، قیمت متداول روز انتخـاب شـود،                : هاي جاري و ثابت     قیمت

هـا در طـول زمـان ارزش          آید و با حذف نوسان قیمت       هاي جاري به دست می      ارزش کاالها و خدمات به قیمت     

  .شود محاسبه می» هسال پای«هاي ثابت  کاالها و خدمات به قیمت

هاي تعیین شـده و   کارآمدي عبارت است از مطلوبیت انجام کارها و قابلیت و توانایی رسیدن به هدف          : کارآمدي

  .مشخص

به کلیه افراد شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداري و آموزشی که براساس شرایط و ضوابط جـذب                    : کارکنان

  .گویند و به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند، کارکنان میباشند  نیرو در استخدام آموزش و پرورش می

 به کلیه افراد شاغل در واحدهاي آموزشـی، اعـم از مـدیر، معلـم، مربـی پرورشـی و مـشاور،          : کارکنان آموزشی

  .گویند کارکنان آموزشی می

    دبیري را گذرانده باشـند،     هاي تربیت معلم یا       به کلیه کارکنانی که دوره    : اي  کارکنان آموزشی واجد شرایط حرفه

  .شود اي گفته می کارکنان واجد شرایط حرفه

    به کلیه کارکنانی که براسـاس ضـوابط و شـرایط احـراز در پـست مـورد                  : اي  کارکنان اداري واجد شرایط حرفه

اي  نماینـد کارکنـان اداري واجـد شـرایط حرفـه      تصدي منصوب شده و براساس شرح وظـایف آن فعالیـت مـی    

  .گویند می

کارکنانی که مدرك و رشته تحصیلی آنان بـا دروس مـورد تـدریس، پـست مـورد        : رکنان واجد شرایط علمی   کا

  .شود شان مرتبط باشد، کارکنان واجد شرایط علمی گفته می تصدي و یا فعالیت
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   شـود کـه بـراي اجـراي          آموزان به مرکزي اطالق می      کانون فرهنگی و تربیتی دانش    : کانون فرهنگی و تربیتی

هاي فرهنگی، ادبی، هنري، ورزشی، اجتماعی، علمی و مهـارتی در جهـت رشـد و شـکوفایی       ها و فعالیت    هبرنام

  .گردد آموزان در سراسر کشور تشکیل می استعدادهاي دانش

  شود که محتواي آن براساس راهنماي برنامه         کتاب درسی استاندارد به کتابی اطالق می      : کتاب درسی استاندارد

هـاي درسـی    ها و معیارهاي فنی مربوط به کتاب   الی آموزش و پرورش تدوین و ویژگی      درسی مصوب شوراي ع   

  .در آن رعایت شده باشد

  کالس چند پایه کالس درسی است که چند پایه تحصیلی همزمان توسط یک معلـم آمـوزش    : کالس چند پایه

لی به حـد نـصاب تـشکیل    آموزان یک پایه تحصی هایی به دلیل نرسیدن تعداد دانش    چنین کالس . شود  داده می 

  .شود می

 هاي پرورشـی بـدون در نظـر گـرفتن            به اتاق اختصاص داده شده به کالس درس و یا فعالیت          : کالس فیزیکی

  .شود هاي استفاده از آن کالس فیزیکی گفته می نوبت

 آموزان دختر و پسر به صورت همزمان به دلیل بـه          کالس مختلط کالس درسی است که دانش      : کالس مختلط

  .شود آموزان یک جنس در یک پایه تحصیلی توسط یک معلم آموزش داده می د نصاب نرسیدن تعداد دانشح

شود که براساس مقررات وزارت آمـوزش و پـرورش واجـد شـرایط                التعلیم به فردي اطالق می      الزم: التعلیم  الزم

  .هاي تحصیلی باشد تحصیل در یکی از دوره

 شود که براساس مقررات ملـی سـاختمان و ضـوابط و              اي گفته می    به مدرسه مدرسه استاندارد   : مدرسه استاندارد

  .معیارهاي فضاهاي آموزشی و پرورشی ساخته شده باشد

  آمـوزان بـه ترتیـب در دو نوبـت صـبح و       اگر در یک واحد آموزشی دو گروه جداگانه از دانـش         : مدرسه دو نوبته

و برنامـه   )  نوبت زیرنظر یـک یـا دو مـدیر اداره شـود            صرفنظر از این که هر دو     (بعدازظهر به تحصیل بپردازند     

نامه مصوب براي هر گروه به طور جداگانـه تنظـیم و اجـرا شـود، آن        روزانه آموزشی و پرورشی آنان طبق آیین      

  .گویند واحد آموزشی را دو نوبته می

 فوق لیسانس و    نوع مدرك تحصیلی شامل درجات کمتر از دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس           : مدرك تحصیلی ،

  .باشد دکتري می

 شـود کـه در راسـتاي تعمیـق، تحکـیم اعتقـادات دینـی و                  مربی پرورشی به فردي اطالق مـی      : مربی پرورشی

هـاي پرورشـی و تربیتـی     آموزان با همکاري سایر اولیـاي مدرسـه بـه اجـراي برنامـه          هاي اخالقی دانش    ارزش

  .پردازد می

هاي الزم را براي کمک به حل مشکالت تربیتی،         ه تخصص و مهارت   شود ک   مشاور به فردي اطالق می    : مشاور

  .دارا باشد) آموز، خانواده و اولیاي مدرسه دانش(اجتماعی، آموزشی و تحصیلی مراجعان 

هاي راهنمایی، متوسـطه و       منظور از معلم در دوره ابتدایی آموزگار، مدیر آموزگار و معلم ورزش و در دوره              : معلم

  .باشد یر هنرآموز و استادکار میدانشگاهی، دب پیش

شود گیرد، مالك گفته می اي از پدیده مورد ارزیابی که قضاوت در مورد آن انجام می به ویژگی یا جنبه: مالك.  

 کننـدگان در     نرخ تکرار یا مردودي، تعداد مردودشدگان در امتحانات را با عنایـت بـه تعـداد شـرکت                 : نرخ تکرار
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  .دهد امتحانات نشان می

 دهد کنندگان نشان می نرخ قبولی تعداد قبول شدگان در امتحانات را با عنایت به شرکت: قبولینرخ.  

 روزي، نمونه دولتی، غیرانتفاعی، وابسته، شـاهد، ایثـارگران،    نوع مدرسه شامل مدارس عادي، شبانه     : نوع مدرسه

  .باشد استثنایی، استعدادهاي درخشان و بزرگساالن می

 اند با  آموزان ورودي به یک پایه توانسته       کند که چه درصدي از دانش       ندگاري مشخص می  نرخ ما : نرخ ماندگاري

  .اند قبولی یا با تکرار پایه و درس به پایه باالتر ارتقا یابند و تا آن پایه ترك تحصیل نکرده
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  فارسی

ریـزي در     فـصلنامه پـژوهش و برنامـه      ) 1374(اعتباردهی در آموزش عالی، ترجمه نادرقلی قورچیان،        ). 1992(آدلمن، سی   . 1

  .175ـ159، ص 9آموزش عالی، شماره 

، نـشریه علـوم تربیتـی      »سیستم نشانگرهاي آموزشی و کاربرد آن در تحلیل کارایی دانـشگاهی          «). 1372( عباس    بازرگان،. 2

  .9ـ25، ص 1ـ2دانشگاه تهران، سال شانزدهم، شماره 

  . آموزشی، انتشارات سمتارزشیابی).  الف1380(بازرگان، عباس . 3

  .ارزشیابی آموزشی، در ماهیت قلمرو علوم تربیتی، زیرنظر علی محمد کاردان، انتشارات سمت).  ب1380(بازرگان، عباس . 4

، مجموعـه مقـاالت   »آموزان هاي نو براي ارزشیابی عملکرد حیطه غیرشناختی دانش      برخی شیوه «). 1382(بازرگان، عباس   . 5

  .یابی تحصیلی، معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورشاولین همایش ارزش

، فصلنامه رهیافت، شماره »المللی هاي بین کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی نگاهی به تجربه «). 1376(بازرگان، عباس   . 6

  .60ـ70، ص 155

  .، همدان، دانشگاه بوعلی سینا»آناي بر ارزیابی آموزشی و الگوهاي  مقدمه«) 1375(بازرگان، عباس . 7

المللی، به کوشش محـسن   هاي ملی و بین نگاهی به تجربه: کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی      ). 1376(بازرگان، عباس   . 8

، مجموعه مقاالت نخـستین سـمینار آمـوزش عـالی در ایـران، جلـد اول، تهـران                   )ویراستاران(خلیجی و محمدمهدي فرقانی     

  .گاه عالمه طباطباییانتشارات دانش

) 1377(انـدازها، تجربـه داوود حـاتمی      بازرگان، عباس، آغازي بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایـران، چالـشها و چـشم               . 9

  .125 ـ 136، ص 16 و 15ریزي در آموزش عالی، شماره  فصلنامه پژوهش و برنامه

هـاي آموزشـی در      ی درونی براي ارتقاء مستمر کیفیـت گـروه        رویکرد مناسب ارزیاب  «). 1379(بازرگان، عباس و همکاران     . 10

  .1-27شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره جدید، سال پنجم، ص  ، مجله روان»هاي علوم پزشکی دانشگاه

، فـصلنامه   »ارزیابی درونی دانشگاهی و کـاربرد آن در بهبـود مـستمر کیفیـت آمـوزش عـالی                 «). 1374(بازرگان، عباس   . 11

  .1-22، ص 4 و 3ریزي در آموزش عالی، شماره  وهش و برنامهپژ

چارچوب و راهنماي تدوین گزارش ارزیـابی درونـی در سـطح گـروه آموزشـی،                ). 1383(بازرگان، عباس و رضا محمدي      . 12

  .تهران، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور

 در ارزیابی درونی و برونـی دانـشگاهها، اولـین همـایش             المللی و ملی    هاي بین   نگاهی به تجربه  ). 1383(بازرگان، عباس   . 13

  .ارزیابی درونی دانشگاهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
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، تهـران،  )1381(هاي دولتی و غیردولتی، ترجمه عبـاس منوریـان    ریزي استراتژیک براي سازمان    برنامه) ؟(جان. برایسون. 14

  .انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

، تهران، انتـشارات   )1375(هاي آموزشی براي توسعه، ترجمه خدایار ابیلی          ها و برنامه    ارزشیابی طرح ). 1990(، اس،اچ   بوال. 15

  .المللی آموزش بزرگساالن مؤسسه بین

) 1379(ریزي اسـتراتژیک، ترجمـه منـصور شـریفی گلـویی          راهنماي اجرایی برنامه  ). 1990(بیلو، پاتریک، ج و همکاران      . 16

  .انتشارات هواي تازه تهران، 

  .هاي متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه طراحی الگوي مناسب براي اعتباربخشی دبیرستان). 1373(بقایی شیوا، نعمت . 17

هاي نظام جدید آمـوزش   بررسی و طراحی الگوي ارزیابی مناسب براي اعتباربخشی دبیرستان        ). 1374(بقایی شیوا، نعمت    . 18

  .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رشناسی ارشد، دانشکده رواننامه کا متوسطه، پایان

  .مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردي با نگرش بومی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی). 1379(باقریان، محمد . 19

ش دولتـی و  الگویی جهت اعتباربخشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کـشور در بخـ            ). 1377(پازارگادي، مهرنوش   . 20

  .غیردولتی، رساله دکتري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

  .اعتباربخشی در آموزش عالی، تهران، انتشارات صباح). 1378(پازارگادي، مهرنوش . 21

ریزي آمـوزش عـالی، سـال         ، فصلنامه پژوهش و برنامه    »هاي آموزش عالی    معرفی شاخص «). 1372(نسب، داوود     حسینی. 22

  .، تابستان2ل، شماره او

  .هاي ارزیابی آموزش و پرورش شاخص). 1385(دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی . 23

، مجله علـم و  )1383(، ترجمه غالمرضا یادگارزاده »سنجش ارزشیابی و اعتبارسنجی در آمریکا«). 1996(راتکلیف، جیمز  . 24

  .113ـ99ـ7آینده، شماره 

  .» هجري شمسی1404 ساله جمهوري اسالمی ایران در افق 20انداز  سند چشم«). 1382(ریزي کشور  مهسازمان مدیریت و برنا. 25

  .سایت مجلس شوراي اسالمی، ترمینولوژي قوانین و مقررات. 26

آمـوزان دوره ابتـدایی در چنـد          هاي توصیفی دانش    بررسی تطبیقی کارنامه  «). 1382(فرد، طاهره و محمد حسنی        سبحانی. 27

، مجموعه مقاالت اولین همایش ارزشیابی تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش عمـومی و امـور           »جهانکشور  

  .تربیتی، دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی

هـاي نظـام     طرح رگرسیونی براي اعتباریابی نشانگرهاي ارزیابی کیفیـت آموزشـی دبیرسـتان           ). 1376(صالحیان، محمود   . 28

  .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان طه، پایانجدید آموزش متوس

هاي نظام جدیـد آمـوزش متوسـطه براسـاس مـدل              ارزیابی درونی کیفیت آموزشی دبیرستان    ). 1376(صالحیان، محمود   . 29

  .تهرانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان رگرسیونی، پایان

  .فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران، اسرار دانش). 1378(فرمهینی فراهانی، محسن . 30

هاي عملکردي ارتقاء کیفی مدیریت نظام آموزش عالی، انتشارات           شاخص). 1380(قورچیان، نادرقلی و عباس خورشیدي      . 31

  .فراشناختی اندیشه

 استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمه فریـده مـشایخ و عبـاس بازرگـان،     ریزي برنامه). 1991(کافمن، راجر و جري هرمن     . 32

  .، تهران، انتشارات مدرسه)1374(

  .هاي ارزشیابی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور روش). 1379(کیامنش، علیرضا . 33

  .تهران، انتشارات مدرسه، )1369(ریزي آموزشی، ترجمه فریده مشایخ  گروه مشاوران یونسکو، فرایند برنامه. 34

  . ایرانهاي آماري، تهران، مرکز آمار ها و گزارش تعاریف و مفاهیم استاندارد براي استفاده در طرح). 1379(مرکز آمار ایران . 35
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، مجموعـه مقـاالت   »معرفی الگویی براي ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی      «).  الف 1384(میرزا محمدي، محمدحسن    . 36

  .رانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهراندومین کنف

هاي تربیتی در دوره آموزش عمومی، طرح پژوهشی پایـان یافتـه،    تدوین شاخص).  ب1384(میرزا محمدي، محمدحسن    . 37

  .معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش

ی الگوي مناسب بـراي ارزیـابی درونـی کیفیـت آموزشـی در مراکـز       بررسی و طراح  ). 1376(میرزا محمدي، محمدحسن    . 38

  .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان آموزشی وزارت نیرو، پایان
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