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 چکیده:

لی چنین و دلیل اص ده استشموزش و اصالحات آموزشی از طرف جامعه علمی و سیاستگذاران و کارگزاران به رسمیت شناخته بحث بهبود آ 
در طی  ائل اساسی کهمسو ران مطالعه حاضر به نقد و بررسی سیاست های آموزشی ایاجماعی وجود مشکالت غیر قابل انکار و غالبا بغرنج است. 

 پرورش ما و در آموزش و پرداخته می شود کهمباحثی ابتدا به می پردازد. در این راستا  بوده آموزش و پرورش گریبانگیردهه های گذشته 

م این اشند. از اهبهای خاصی داشته شسیاستگذاری برای رفع و رجوع مسائل وجود دارند، فارغ از اینکه اختصاص به سطوح یا مقاطع و نوع آموز

سانی و ، نیروی انمشارکت ها و الزامات قانونی، فرهنگآوری پشتیبانیی و ساختاری، پژوهش های تربیتی، فراهمتمرکز  نهاد مباحث می توان به

اصول  بانی وتوام با مهای آموزشی به تفکیک سطوح عمومی و پایه مباحث مرتبط با سیاست سپس .آموزش ضمن خدمت معلمان اشاره کرد
 ند. گیرقرار میهایی مورد بررسی چنین آموزش

 
 

 آموزش و پرورش، مسایل آموزشی ، سیاستگذاری آموزش و پرورش  کلیدواژه ها:
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 مقدمه :

ریزی شده و ها پیهای جاری آموزش و پرورش ما مشابه سایر بخشهای مختلف، سیاستبه دلیل تمرکزگرایی و تشابه ساختار کلی بخش

ومی ستگذاری عمکلی سیا ان یک ساختارکالن، و ذینفعان عمومی که دارد، از ساختار و الگویشود. جدای از این آموزش و پرورش بعنومیاتخاذ 

 نظام گذشته یم قرنن حدود درطى دارد، یاد به حاضر نسل که نجا آ تاو  نیست بى سابقه ایران آموزش وپرورش نظام در تحولکند.  پیروی می

آموزش  ساختار آن در که دافتا اتفاق دهه چهل در اول مرتبه .است شده دچارتحول ونه اىگ به هربار و سه بار، حداقل ما کشور، آموزش وپرورش

 می دهد نشان وبىخبه  اسالمى به تاریخ سى ساله آموزش وپرورش درجمهورى اجمالى نگاه شد. یک دگرگون کلى به ابعاد مختلف در وپرورش

(. 1388جله معاصر، است)سردبیر م گرفته آموزش وپرورش صورت در نظام نیز دیگرى غیرساختارى مهم و تغییرات ساختارى سالها این که در

 اسناد در تدوین را تحول این بروز هایزمینه آموزش وپرورش ماست. عده ای روزهای این آخر و حرف اول تغییر، و نوجویی نوخواهی، تحول،

 کالنتر، آنها مهه از و درسی ملی برنامه تدوین وزش وپرورش،آم سند ملی کنند.می جستجو برای آموزش وپرورش کالن و ضروری باالدستی،

در  تحول خواهان از دسته این هایبرای فعالیت می توان که است مواردی جمله از آموزش وپرورش ایران، نظام تربیتی فلسفه و تدوین طراحی

 می کنند. جستجو اختارهاس برهم زدن و سازمانی تغییرات در را تغییر زمینه های بروز تحول خواهان، از دیگری گروه .زد مثال آموزش وپرورش

برهم زدن  و سازمانی ی هایجابه جای از طریق تغییر دنبال به که خواهانی تحولاست.  تغییر عامل مهمترین سازمانی، ساختار این گروه، دید از

 هم شهرستانها و اطقآموزش وپرورش من و هااستان رشکل آموزش وپرو ادارات حد تا را تغییرات این برخی مواقع هستند، موجود ساختارهای

تحول  از دیگری هدرسی می گذرد.  گرو کتابهای مسیر از در آموزش وپرورش، نوجویی و تحول راه معتقدند، عده ای دیگر .می برند پیش

 (.1388)مجدفر،  می دانند همسان معلم به نوع نگرش در تغییر ایجاد با را آموزش وپرورش تغییر در ایجاد خواهان،

بهره درست نیازمند  ( برنامه ریزی آموزش1386ها و رعایت اصولی است. به نظر آقازاده)اتخاذ اقدامات سیاستی نیازمند وجود پیش شرط

الحات و صبیتی در اش های ترفرهنگ برنامه ریزی و ارزیابی و وجود ضمانت های قانونی، توجه به پژوه وجودگیری از آراء و نظریه های تربیتی، 

ه به رش از قاعدش و پروبرنامه ریزی آموزشی، اداره امور آموزشی به شیوه مناسب، وجود فرهنگ مشارکت و توجه به برنامه های اصالحی آموز

فتن نحوه نظر گر های فکری، درهای اصلی ایجاد تحوالت آموزشی است. همچنین به نظر او به محک گذاردن بنیادشرطسوی راس هرم از پیش

ا بها در پیوند یاستسهای قانونی و اجرائی، توجه به تحقیقات و اتخاذ بندی نیروهای سیاسی و قدرت های حاکم،  مداومت، وجود ضمانتشکل

کالت ی دارای مشین نواحهای آموزشی است. با این وجود سیاستگذاری در آموزش و پرورش کشور ما از اتحقیقات از اصول بنیادین اتخاذ سیاست

 است.   چندی

هدف نقد  با ن مطالعه. ایه استو با مرور منابع کتابخانه ای و منابع دیجیتال نشریات و سایت های معتبر انجام یافتمروری  به صورت مقاله حاضر

ر دهد. در می ظر قراو بررسی سیاست های آموزشی در دهه های گذشته صورت گرفته و دیدگاه ها و مطالعات انجام یافته در این خصوص را مدن

بعنوان  ه می تواننده است کالذکر که در مورد سیاستگذاری آموزشی در کشورما صادق است؛ برخی از مسائل بیان شدعالوه بر موارد فوقاین مقاله، 

 د.رنرار گیقاست، مورد تجدید نظر مشی در در دستور کار قرار گیرند، یا اگر قبال در مورد آنها تصمیماتی اتخاذ شدهموضوعات خط

 نقدی بر سیاست های آموزشی:

ریخ یک قرن اخیر ( تا1384های یک نظام مشروع است. مطابق نظر کدی)نقل از وحید، سیاستگذاری در هر امری، نیازمند پی ریزی پایه

. و ادامه دارد همچنانها است. و این پرسشهای متفاوت به آن بوده های مکرر در نظم و سازماندهی زندگی اجتماعی و پاسخایران، تاریخ پرسش

 ناپایداری سیاسی حاصل از آن، ناپایداری سیاستگذاری را نیز به همراه داشته است.

ت قابل با ملامگی و تهمچنین به دلیل اینکه ورود دولت به ایران در تداوم فرمانروایی و حکومتی صورت گرفته است که مشخصه آن خودک 

نه پذیری، زمیه قانونت در ایران و تزریق آن در محیط عدم انقیاد حکومت به پاسخگویی و ملت باست و شکل نیافتن ساخت اجتماعی دولبوده

 های عمومی پایدار باشد. های آن کمتر می تواند پذیرای سیاستساز فضائی شده است  که چارچوب

. از این نداده است را شکل ین عناصر ملت ایرانهویت ملی ایرانیان از ترکیبی ار عناصر ملی، مذهبی و متجدد شکل گرفته است و ترکیبی از ا

و  (1384حید، قل از واند، تمایالت مذهبی پررنگ شده است)اسدی، نها با دریافتی از میراث ملی یا تجدد شکل یافتهروست که هرگاه سیاست

 سالمی؛ نقلارشاد ا واست)وزارت فرهنگ هرگاه بر نقش مذهب پافشاری شده است، دریافت های متاثر از میراث ملی یا تجدد قوت شکل گرفته 

 از همان(. 
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قعیت رفته از واهای شکل گها و برداشتهای مختلف وابسته به اقتدار عمومی و اعمال سیاستگذاری متاثر از بازنمائیاقدام به عمل در بخش

های یاستسده می شود. نگاهی به است که مرجعیت نام دارد.  تعارض مرجعیت هنگامی شگفت آور می شود که در درون یک بخش مشاه

 فرهنگی صدا و سیما و وزارت فرهنگ در دوران رئیس جمهوری هشتم چنین تصویری را پیش رو می گذارد. 

نوان یک تم به عدیگر از مسائل مترتب بر سیاستگذاری در ایران گردش در سیاستگذاری است. مقایسه ترجیحات مجالس هشتم و هف ییک

همچنین وهای کلی و بخشی آشکار است. گردش رادیکال در سیاستگذاری این دو دوره قانونگذاری در عرصه مورد کالسیک در خصوص

 ر این مورد،ند. او د( رادیکالیسم در کوتاه مدت و روزمرگی در بلند مدت را یکی دیگر از معضالت سیاستگذاری عمومی می دا 13884وحید)

ز یک ه مدیریت امر کوتاهای کوتاه مدت بر برنامه های بلند مدت است. عاین بخش ترجیح سیاست بیان می دارد که ویژگی بارز سیاستگذاری در

د ذاری می شوسیاستگ سو و چشم انداز گردش کلی مرجعیت در بخش، مدیر را ناگزیر به نگرش کوتاه مدت می کند؛ که موجب بروز رویکردی در

 د و از سویده می شودر کوتاه مدت بر اقدامات کیفی نیازمند زمان بیشتر ترجیح داهای کمی قابل حصول که در قالب آن از یک سو، سیاست

 یابد. دیگر رادیکالیسم و تمایل به تغییر سریع بروز می

شور و ملت شی هر کآموزش زمانی می تواند پپیشرفت را وامدار خود کند که جهت و سمت و سو داشته باشد. و از این منظر فلسفه آموز

موزش و آاهداف  ای است که کالنترین سطحن جهت دهنده به جریان آموزشی است. به بیان دیگر فلسفه آموزش و پرورش آئینهبنیادی تری

ترین مشکل صلیپرورش کشور در آن نمایان است و هر آنچه مطلوب است را تعریف می کند. کارگروه تدوین سند تحول آموزش و پرورش ا

تضیات ه گرفتن مق، نادیداین مسئله شامل موارد زیر میداند: ناهماهنگی و مغایرت نسبی با مبانی اسالمی آموزش و پرورش ما را با توجه به

 سجام درونیعدم ان وهای زندگی، ناسازواری فرهنگی، عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای مربیان و جامعه، عدم تعامل اثربخش با سایر بخش

داز با چشم ان ف ارتباطهای اصالحی و ضعاعتدال و جامع نگری، ناسازگاری و ناهماهنگی بین برنامههای مختلف، یکسونگری و فقدان میان بخش

امعه تناسب با جمتربیت  توسعه کشور. آنها با بر شمردن این مشکالت بنیادی ترین مسائل نظام فعلی آموزش و پرورش ایران را نداشتن فلسفه

ر ، که به طومل تربیتمتناسب با خصوصیات اسالمی و ایرانی، نداشتن چارچوب نظری راهنمای عاسالمی، نداشتن فلسفه تربیت رسمی و عمومی 

لی، عدم صور واژه متعریف و تمنسجم و سازگار با ویژگی اسالمی و ایرانی که مورد وفاق نسبی سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان باشد، عدم 

 (. 1389نند)آقاعلیخانی، داتوجه دقیق و مشخص به مسئله ملیت و هویت می

 ووص آموزش هایی در آموزش و پرورش کشور ما شده اشت. در خصعث بوجود آمدن چالشبافقدان نظریه پردازی درست گذشته از این 

رسد که نظر می ارد. بهدپرورش ما توسعه کمی قابل قبول، بلکه قابل تحسینی صورت گرفته است؛ اما سردرگمی و نابسامانی تئوریک نیز وجود 

نش و هستی و دا ربوط بهای که در آن عالوه بر مسائل ممند نباشد، نظریهتعلیم و تربیت ما از هدایت یک نظریه تربیتی منسجم و منظم بهره

شخصی تنظیم تکنولوژی و سمت و سوی حرکت آنها و نیز نیازهای فرد و جامعه در چارچوبه م وموقعیت علم  -بینی و ایدئولوژیجهان -ارزش

یروی نمی مشخصی پ ارتباط و میزان آن بین نظر و عمل تعلیم و تربیت چندان مشخص نیست و از نظریه مبنائیشده باشد. به عبارت دیگر 

 .(1386)رحمان سرشت، کند

های دنیای که در بطن خود آموزه  نیست ما فلسفه و ما های برنامه و ما فکر پرداخته و ساخته ما، کنونی پرورش و آموزشجدای از اینکه 

 در پذیرفته مبانی و باورها بر مبتنی تقلیدی، زده، غرب نظام یک ما پرورش و آموزش نظام سرمایه داری)و محتمال ضددینی( را در خود دارد؛ 

 و دینی قاخال و دینی مبانی با مغایرت حداقل دین، با ضدیت (جوانب 1388؛ نقل از ناظمی، 1386ای)اهلل خامنهو به تعبیر آیت  بود اروپا

را در خود دارد.  بودن نجوشیده ایران ملت و کشور حقیقی نیازهای از بودن، تقلیدی بودن، وابسته بودن، ای ترجمه شدت به و  دینی تربیت

ام گرفته های اقتباسی و غیر مناسب و وتکیه بر مبانی وارداتی در ایجاد تغییر منجر به این می شود که هم خود آموزش و پرورش بر مبنای پایه

های جامعه داشته شده گذارده شود و هم نتواند تعامل و پیوند)که از طریق زنجیره های فرهنگی صورت می گیرد( مناسبی با سایر بخش

غور و بررسی در (.  مهمترین مبنای تشکیل نظریه مبنائی درست در اموزش و پرورش ریشه در علوم انسانی دارد. 1389خانی، باشد)فضلی

های پیشرفته آموزشی می چرخد و ها حول محور علوم تجربی و فناوریریزی آموزشی و درسی نشان می دهد که غالب پژوهشرنامهچگونگی ب

چراکه آموزش برای زندگی سازی معطوف است. کمتر به نقش رشته های نظری و مشخصا علوم انسانی و ادبیات و تاثیر آن بر فرهنگ و فرهنگ

های تن در جامعه ای پویا انسانی، آرام بخش و هدفمند ریشه در علوم انسانی دارد و غفلت از چنین امر مهمی زیانهای خوب زیساست و ریشه

های جبران ناپذیری را بر پیکره ساختار جامعه در کل و و مشخصا نظام پرورش افراد می گذارد. حتی به گارگیری دستاوردهای تجربی و آموزش

(. نکته جالب توجه در مورد فراهم آوردن مبانی 1389و دانشی است که از علوم انسانی نشات می گیرد)رئیس دانا،  ای نیازمند بینشفنی و حرفه
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نظری اینست که عالقمندی وافری نسبت به رویکردهای پست مدرنیستی مشاهده می شود. ترویج نسبیت گرایی و به عبارت بهتر فریفته اصول 

های ها و برنامه پیامدهای کاربردی چنین رویکردی، ممکن است منجر به آشفتگی و بی اعتباری طرح پست مدرن شدن، بدون شناخت مبانی و

سیاستی باشد.   ترویج نسبیت گرایی معرفت شناختی، اخالقی و سیاسی که مورد تاکید اندیشمندان پست مدرن است، به لحاظ نظری و عملی 

های های اخالقی و فرهنگی)در معنای ثابت و پایدار آنها( و پدید آمدن گرایشزوال ارزشبه نتایج ویرانگری منجر می شود. نارسائی فکری، 

 (. 1386رادیکال و آنارشیستی از آن جمله اند)حیدری، 

ن انند بعنواه می توالذکر که در مورد سیاستگذاری آموزشی در کشورما صادق است؛ بسیاری از مسائل وجود دارند کعالوه بر موارد فوق

دامه به یرند. در اگر قرار است، مورد تجدید نظمشی در در دستور کار قرار گیرند، یا اگر قبال در مورد آنها تصمیماتی اتخاذ شدهعات خطموضو

 مهمترین مسائل موجود اشاره می شود. 

تی احکام ه ها و حرش ما نظریدر آموزش و پروباشد. می تمرکز  نهادی و ساختاریهای آموزش، یکی از این مسائل مرتبط با سیاستگذاری

صادر می  کامی رااند و برای ایجاد تغییرات و تحوالت هرچند کوچک نیز احهای جلسه وزارت نشستهای که در اتاقروزمره نیز توسط عده

ر حوزه پیش داند. حتی شده (. از طرف دیگر عامالن و کارگزاران اصلی نیز آماده به دست گرفتن اختیارات این چنینی ن1388کنند)شعاری نژاد، 

 معارف، لوم وع سایر همانند آموزش و پرورش، حوزه در نظریه پردازی گفته)یعنی نظریه پردازی( نیز چنین اتفاقی نمی تواند، مثبت قلمداد شود.

 برای دیگران و آورد بوجود را نظریه ای خود، آموخته های در اندیشیدن با صرفاً بنشیند و بسته در اتاق در گروهی یا فرد که نیست تولید فرایند

ا و حتی ها نظریه مکند)همان(. این همان چیزی است که در آموزش و پرورش ما اتفاق می افتد. به عبارت دیگر در آموزش و پرورش  مطرح

می  می را صادریز احکاناند و برای ایجاد تغییرات و تحوالت هرچند کوچک های جلسه وزارت نشستهای که در اتاقاحکام روزمره نیز توسط عده

 کنند

نرانی خود در همایش ( در سخ1389این امر در بیانات مقامات عالی رتبه نظام آموزش و پرورش هم مشهود است. برای مثال حاجی بابایى)

. همچنین دهدموزش آ را معلمین کشور سراسر در شیوه واحد و روش یک می خواهیم بسته آموزشى تولید با تالیف کتب درسی بیان می کند که

 زوایا تمام و بیاورد کتاب در را آن راهنماى و مؤلف محتوا که این جاى به نکته دیگری را با همین مضمون برای چندمین بار تکرار می کند که 

 براى مؤلف، یک مثل تاب راک آن ابعاد تا دهد قرار معلم اختیار در و کند ابزارى تهیه مکتوب، یا تصویرى صوتى، امکانات از شود، آن درج در

همان جدائی برنامه ریزی و  و این یعنی نماید؛ روش استفاده و شیوه بهترین از نکند، تفسیر که این نه جاى تفسیر، به معلم و کند پیاده معلم

 پیاده سازی برنامه و به عبارت بهتر برنامه ریزی مرکزی و اجرای محلی. 

 تاکنون که است این ی رسدنظر م به اعتنا قابل بسیار است، آنچه داده روى جهان و ایران در اخیر سه دهه در که عظیمى تحوالت به توجه با

 تحوالت شده است سعى غلبا و غفلت شده دارد، قرار آنها  دوش بر نظام که این معلمانى جامعه یعنى آموزش وپرورش، بدنه به از توجه بحث در

 بدان خود این بیفتد؛ و اقطرف اتف دو این بین معنادارى تعامل آنکه بدون گیرد انجام ن،به پایی باال از عبارتى به و ستاد، به صف طریق از

 آنها تهیه در جدّى شارکتىم خود و شود تدارك دیده برایشان برنامه ها که کرده اند عادت ما معلمان زمانى که جامعه تا واقع، در که، معناست

به  راه است نیست، بعید انز درو چون بیفتد، اتفاق که هم هرگونه تحولى و بست امید می رود انتظار که تحولى به بتوان باشند، مشکل نداشته

مذاکره  ووزه های مباحثه همچنین، دانش آموزان نیز بعنوان ذینفعان اصلی، هیچوقت اجازه ورود به ح (.1388ببرد)سردبیر مجله معاصر،  جایى

 (. 1386را پیدا نمی کنند)رحمان سرشت، 

های های درسی و با همان کلیشهمی توان عنوان کرد که توسعه نهادهای پژوهشی مستقل از برنامه های تربیتیپژوهشتوجه به در مورد 

 و فرایندها در پژوهش برای آماده و شده تربیت گروه فرد یا پرورش،  آموزش حوزه در(.  1388زاده، قدیمی به کار خود ادامه می دهد)یوسفی

 تحقیق به مطلوب علمی روشهای با خاص، مسئله تربیتی یا فرایند انتخاب و تعیین از پس منطقه، یک یا کشور یک پرورش آموزش مسائل

 سابقه عمل)مثال تدریس( نسبتاً از محقق برخورداری مدیریت، سطح در حتی آموزش و پرورش، حوزه در تحقیق هرگونه. می پردازد موردنظر

آموزش کفایت نمیکند. از طرف  حوزه در پژوهش برای هرگز تحصیلی، هرمدرك با پژوهشگری، رشته در تحصیل صرفاً و است ضروری مطلوب،

 ای که ظهور پیدا می کند اینست که دردیگر عامالن و کارگزاران اصلی نیز آماده به دست گرفتن اختیارات این چنینی نشده اند. این جا مسئله

(. 1388واقعی  وجود ندارد)شعاری نژاد،  مسائل حوزه در پژوهش، آنهم بیت  معلمان در روشهایکشور، برنامه مدونی برای تر معلم تربیت مراکز

تحقیقات آموزشی در ایران دارای تاریخچه چندان طوالنی نیست و وضعیت کنونی آن نیز چندان مطلوب نبوده است و به ( 1386به زعم آقازاده)
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دالیل کاستی ها نیز در این زمینه ناشی از نبود ثبات در سیاستگذاری  شکل است.جهت شناساساندن مشکالت و ارائه راه حل ها دچار م

}تحقیقی{ پایین بودن سطح کیفی تحقیقات، کمبود اعتبارات و تخصیص نا کارآمد آنها، ضعف مفرط پایگاه ها اطالعاتی، نازل بودن سطح 

 .تقاضاها، ضعف فرهنگ پژوهش و فراهم نبودن ابزار کار محققان می باشد

زش و های جاری آمومسئله دیگری است که بر سیاست ها و الزامات قانونیآوری پشتیبانیفراهمعدم توجه به امکانات موجود و نیز 

های اتخاذ شده استجرای سیپرورش کشور ما سایه افکنده است. دست اندرکاران تعلیم و تربیت قصد ایجاد تغییر بدون فراهم آوردن زمینه های ا

ین است که اا متوسطه( ائی و یدر حالیکه یکی از اصول و الزامات ایجاد تغییر در هر سطح و نوعی از آموزش و پرورش )برای مثال ابتد را دارند.

اق وجود نمود. مصد ا پیادهبدون فراهم آوردن یا حداقل  پیش بینی امکانات و الزامات قانونی نمی توان برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده ر

زمینه  تغییر همه ای ایجادمن اعتقاد ندارم که بر»یدگاهی در سخنان مدیرکل دوره راهنمائی تحصیلی به طور بارزی نمود پیدا می کند: چنین د

 «. ها صددرصد فراهم شود

صدری  عمرد. به زنیز یکی از استلزامات سیاستگذاری آموزشی است که در همه امور مربوطه باید مدنظر قرار گی فرهنگ مشارکتوجود 

موزش آبنیادین در  (، بعنوان مجری و مسئول سند تحول راهبردی، تحقق اصول موضوعه سند تحول راهبردی و تحول1389زاده، )نقل از صدیق

رحله مین امر در اطلبد.  ها، مدیران و کارشناسان را میو پرورش نیازمند بستر اجتماعی و فرهنگی مناسب است و همکاری بیش از پیش خانواده

رکتی کیبی و مشادی و ترهای نوین پیاده سازی مانند رویکردهای فراینپیاده سازی سیاست اتخاذ شده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مدل

ها)و در اکثر زیربخش (. در ایران1389نقش بیشتری را به حضور مشارکت عموم شهروندان و عقاید و نظرات آنان قائل است)غفوری و کمالی، 

مل در عکسی با ع ا رابطهآموزش و پرورش( چنین رویکردهایی مورد توجه نیست و اگر ادعاهایی در این زمینه وجود داشته باشد، قاعدت باالخص

های خبری و نهریق رسااین زمینه دارد. از طرف دیگر یکی از سازوکارهای مهم برای تامین پاسخگویی حکومت نقش افکار عمومی است که از ط

ها دارد و سازمان صادی برشود. افکار عمومی اثرات سیاسی و اقتهای دولتی را کنترل و گزارش می کنند، محقق میه عملکرد سازمانبانان کدیده

 ی و کمالی،ند)غفورکبعنوان حمایت سیاسی و اقتصادی منجر می شود و حتی هزینه هایی را برای دفاع از تصمیمات برای مدیران تحمیل می 

1389 .) 

 ریزیدر برنامه توجه مورد عوامل مهمترین از انسانی نیروی آموزشی: روزمره عملیات موفقیت در انسانی نیروی کلیدی نقش و اهمیت

 گیرد. می قرار ول اهمیتا درجه در انسانی نیروی منزلة به انسان دارند، وجود سازمان یا جامعه هر در که همه عواملی میان از است. آموزشی

 کوتاه در حداقل یا است یرناپذ جبران انسان فقدان اما است، و جبران ترمیم قابل مالی منابع و فناوری مانند سازمان زایاج از یک هر فقدان

ع مهمی در زی چنین مناب)میرکمالی(. بررسی های مختلف نشان می دهد که در این مورد مشکالتی بر تامین و برنامه ری نیست پذیر جبران مدت

 موجود،  نیروهای قیقد برآورد امکان موجود، عدم نیروهای نگهداری و حفظ در انگیزشی نظام وجود عدم ود دارد. مثل:آموزش و پرورش ما وج

 نظر در بدون لتدریسی،ا حق نیروهای جذب به پرورش و آموزش کردن مکلف انسانی مثل  نیروی ریزیبرنامه امر در فراسازمانی تهدیدهای وجود

 نیاز نسانی موردا نیروی توازن عدم دیگرعامل آموزشی، و جنسیتی ای،منطقه نیازهای به توجه بدون و ذیریپ بومی اصولی گرفتن سیاست

 .است پرورش و آموزش

ای می  منطقه ستانی وا سطوح در ریزی برنامه به توجه عدم و کالن سطوح در ریزی برنامه بر از مشکالت دیگر مربوط به این حوزه تأکید

ای موزشی و برآید مواد ای نیازمند منابع انسانی متخصص است. تعداد متخصصان درگیر در کار تالیف کتب درسی و تولامهاجرای هر برنباشد. 

هیه کرد. د نیاز را تهای آموزشی مورها برای مثال{ بستهگرا کافی نیست و }صرفا{ با بکارگیری منابع نمی توان }برنامهایجاد یک برنامه تحول

یجاد ی و برای اد آموزشای نیازمند منابع انسانی متخصص است. تعداد متخصصان درگیر در کار تالیف کتب درسی و تولید موااجرای هر برنامه

ا تهیه رد نیاز های آموزشی مورها برای مثال{ بستهگرا کافی نیست و }صرفا{ با بکارگیری منابع نمی توان }برنامهیک برنامه تحول

 (. 1388زاده، کرد)یوسفی

(، در تحقیقی با عنوان نظام توسعه منابع انسانی طی برنامه پنجم توسعه کشور به این نتیجه رسیدند که بین 1388) هرعلیزاده و همکارانم

گیری وجود دارد. همچنین وضعیت توانمند سازی منابع انسانی در کالنشهر تهران های موجود و مطلوب توسعه منابع انسانی فاصله چشمشاخص

 و فعلی کشوری استخدام قانون که مادام مناسبی نبوده است. هرچند که به مرور زمان وضعیت مناسبتری به خود گرفته است. در وضعیت

داشت.  استخدامی غیر صورت به نیرو تأمین روشهای در توفیق به چندانی امید و انتظار پابرجاست، نباید رسمی و متمرکز صورت به استخدام
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 رسمی استخدام پی در کار جویندگان دارد، همه وجود رسمی استخدام نام به محکمی دژ و امنیتی حاشیه که مانیز تا که است این واقعیت

 بود.  خواهند

 .شود نمی کافی وجهت محلی امکانات و استعدادها و قابلیتها به کالن منجر به این می شود که که درسطوح گیری تصمیم و اداری تمرکز

دیگری که از این  . مسائلحضور نیز مشکالتی را بوجود آورده است میزان اساس بر حقوق پرداخت و استخدامی مقررات انعطاف عدمهمچنین 

 نبود و ماندگی مفرط قبع و کشور سراسر در پرورش و مناطق آموزش یافتگی توسعه بر حاکم ناحیه مترتب است، عبارت است از اینکه  نابرابری

شود  می یافته توسعه مناطق هب یافته توسعه کمتر و مناطق روستایی از انسانی نیروی انتقال و ها جایی به جا موجب روستاها، در مناطق امکانات

نمونه ای  شهرها تاییان بهروس مهاجرتآنها مزید بر علت شده است که منشا آن  توزیع و التعلیم الزم جمعیت در وسیع تغییراتو در این زمینه 

 از این تغییرات است.  

بزار برای همترین ام، بعنوان آموزش ضمن خدمت معلمانمسائل بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه شود، مسئله یکی از 

در تدوین   ی مثال،هایی است. برااندرکاران حوزه آموزش، اموزش ضمن خدمت دارای کاستیبهسازی منابع انسانی می باشد. مطابق نظر دست

بر اثرگذاری  همچنین اعتقاد راسخی(. 1389خانی، نیاز سنجی مناسبی وجود ندارد)فضلیشناسی و ن خدمت، مخاطبهای آموزش ضمبرنامه

آموزش های امهخشی برنتوان از اثربهایی هرگز نمیهای آموزش ضمن خدمت بر توانایی های معلمان وجود ندارد. با وجود چنین دیدگاهبرنامه

پ شده ؛ چا1389خانی، میدی برای بهبود وضعیت موجود داشت)برای مثال رجوع کنید به سخنان فضلیضمن خدمت اطمینان حاصل کرد و ا

  (.7در رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 

 اختصاص به ز اینکهمباحثی که تاکنون مطرح شدند، در آموزش و پرورش ما و سیاستگذاری برای رفع و رجوع مسائل وجود دارند، فارغ ا
ایه مورد ومی و پهای آموزشی به تفکیک سطوح عمهای خاصی داشته باشند. در ادامه مباحث مرتبط با سیاستنوع آموزش سطوح یا مقاطع و

 گیرند. توجه قرار می
 

 سیاستگذاری در آموزش و پرورش عمومی)پایه(:

د دانش وال تعدابخشی است که معمهای آموزش و پرورش است و زیر این سطح از آموزش و پرورش مدخل رسمی و سنگ زیربنای غالب نظام

 (.1389پور، ها بیشتر است)عباساموزان آن از مجموع دانش آموزان سایر زیر بخش

وی مه پیشرهها می توانندبه سمت هدف آموزش پایه برای جز در مواردی محدود، دولتتجربه نشان داده است که به گسترش آموزش:

رسد، به نظر می ر ابتدایژه در نرخ باسوادی جمعیت، به زمان}و البته هزینه{ بیشتری از آنچه دچشمگیری به عمل آورند. گسترش کمی و به و

 :از بارتندع پرورش و آموزش توسعه های برنامه نارساییهای اهم مطالعات انجام شده،  مبنای بر(. 1389پور، نیازمند است)عباس

 .کیفی های هجنب تا شده توجه کمی های جنبه بر بیشتر موجود وضعیت در -

 کشور توسعه در پرورش و آموزش جایگاه و نقش به توجه عدم -

 .تربیت و تعلیم فلسفی و نظری دیدگاه یک فقدان -

 .پرورش و آموزش سیاسی ماهیت به توجهی بی -

 اهداف به ستیابید چگونگی شدن و عملیاتی برنامه سیاستهای و راهبردها کیفی، هدفهای با کمی محاسبات الگوی بودن ارتباط بی -

 .(1387کمی)محمدی، 

های دیگر نظام آموزشی ما، بخصوص در سطح یکی از چالشیکی از مباحث مرتبط با گسترش آموزش است.  های آموزشیبرابری فرصت

عمومی آموزش و پرورش فرصت سازی آموزشی و برابرسازی آن در بین آحاد دانش آموزان است. برارسی های انجام شده نشان می دهد که در 

 آموزشی های فرصت ها قابل بررسی است. نابرابریهای آموزشی وجود دارد که با توجه به مناطق جغرافیایی، جنسیت و اقلیتکشور ما در فرصت

 و شهری آموزشی مناطق اکثر است و تقریباً شهری مناطق بین موجود از نابرابری تر بیش مراتب به روستایی مناطق پسران و دختران برای

 وضعیت نامطلوبی دارای معلم به شاگرد نسبت لحاظ از اما هستند، مناسبی وضعیت درس دارای کالس به آموز دانش نسبت لحاظ از روستایی

 آموزشی فرصتهای برابری با آموزان بودن دانش زبانه دو و جمعیتی جغرافیایی، اقتصادی،  اجتماعی جنسیتی، عوامل همچنین بین .باشد می

 پوشش .است بوده پرورش و آموزش در نابرابری وجود نشانگر نیز اصفهان( های انجام شده)مثال در استان بررسی. دارد دوجو داری معنی ارتباط
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 مدرسة برای متخصص مدیر داشتن از استان مناطق از تعدادی است. درصد 91 دختران در درصد، 93 استان کل در راهنمایی دورة تحصیلی

 (.1388از عکاشه و همکاران، نقل  ؛1384محرومند)میرهادی،  خود

های اقلیت بومی، سیاستی مدبرانه، پایدار و سازمان یافته برای اولویت در تخصیص منابع وضع نشده باشد، انتظار نمی هنگامی که برای گروه 

و گاه مقاومت اکثریت به مشکل  ها با برنامه ریزی نارسا و عدم کفایت منابعرود که در عمل اتفاق قابل توجهی رخ دهد. همچنین گاهی این تالش

ای زبانی و فرهنگی به گونه-(. این مسئله در کشور ما به گونه دیگری مطرح است. بدین ترتیب که تنوع نژادی1389پور، روبرو می شود)عباس

ها صادق ز بحث آموزش اقلیتاست که نمی توان اقلیت و اکثریتی را بدان معنا که در سایر کشورها مطرح است را پذیرفت. چراکه زمانی صحبت ا

ده است که ، حداقل به لحاظ کمی، شمار افرادی که در یک طبقه خاص قرار می گیرند، خیلی کمتر از از آنان که بعنوان اکثریت در نظر گرفته ش

هایی است؛ چراکه در این وگیریبینیم در کشور ما صحبت از ترك، کرد، بلوچ بعنوان اقلیت)آگاهانه یاناآگاهانه( دچارساند، باشد. همچنانکه می

ك مفهوم، اکثریتی که بعنوان فارس در نظر گرفته می شوند، حداقل به لحاظ کمی، در مقایسه)مثال در زمان مقایسه با افرادی که به جامعه تر

ای که از این بر می گیرند. مسئله تعلق می گیرند( با گروهی که به عنوان اقلیت در نظر گرفته شده، احتماال تعداد کمتر یا حداقل برابری را در

شوند، حتی، به دلیل اغراض ناحیه بر نظام آموزشی ما مترتب است، این است که نه تنها چنین گروه هایی ، از اساس به رسمیت شناخته نمی

های غیر منطقی اقل جبهه گیریها با سانسور یا حدغالبا سیاسی، هویت و تعلق فرهنگی آنها نیز تخریب و هرگونه صحبت)نه عمل!( در مورد آن

، مسئله مهمی چون تعریف هویت و هویت ملی را دچار چالش 1توام است.  این امر نه تنها موجب تضییع حقوق اکثریت افراد جامعه ما می شود

تحقق یکی از جوانب چنین  بدین لحاظ، آموزش پایه که یکی از اهداف اصلی آن جامعه پذیر کردن افراد و تربیت فرهنگی آنها است؛ در می کند. 

امری دچار مشکل شده است، به طوری که تنها نتوانسته است  هویت ملی را تعریف کند و چنین حسی را انتقال دهد، منجر به ایجاد چالش نیز 

ه است.  در این های غیر فارس، نوعی تناقض فرهنگی را به جای ایجاد همسازی فرهنگی بوجود آوردشده است. به شکلی که با تخریب فرهنگ

؛ 1379های درسی دارد)برای مثال نگاه کنید به شکری، رابطه،  مروری بر پژوهش های انجام شده حکایت از عدم توجه به این مسئله در برنامه

جغرافیایی و جهانی)ربانی -اسالمی، تاریخی-و ...(. خود این امر از مسائلی مانند عدم سازگاری هویت دینی 1385؛ علیرضائی، 1386صادق زاده، 

(، نشات 1388های هویت ملی که امکان تقویت و توجه آن را در برنامه های درسی کاهش می دهد)لقمان نیا، (، عدم توافق در بین مولفه1382

ها و روند نزولی ایجاد این ر تمام دورهمی گیرد که در نهایت منجربه پائین آمدن کیفیت برنامه های آموزشی در ایجاد احساس تعلق به هویت د

حس در بین دانش آموزان در گذر به مقاطع باالتر تحصیلی، می شود. تحقیقاتی که از طریق تحلیل محتوا توسط پژوهشگرانی مثل 

ابتدائی در موضوع  انجام شده اند، نقص و نارسائی برنامه های درسی (1388نیا، )نقل از لقمان(1386( و صالحی و شکیبائیان)1379شکری)

ه به هویت و هویت ملی را آشکار کرده اند.یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با این امر، تعلقات فرهنگی متفاوت دانش آموزان کشور می باشد ک

وان ریشه خاطر عدم توجه به این اصل در برنامه ها و حتی حرکت عکس در جهت به رسمیت شناختن مسئله چند فرهنگی، می تواند به عن

 مسائل هویتی بوجود آمده در نظام اجتماعی و مشخصا در آموزش و پرورش مطرح باشد. 

نهاده های آموزشی و  ها قابل ارائه است.ها و نهادهتعریف عینی این دو مفهوم با مشخص کردن نحوه ارتباط بین ستانده کیفیت و کارایی:

انتخاب های آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد. یابد می تواند کیفیت و کارایی برنامهیص مینحوه تامین و تخصیص آنها به همراه میزانی که تخص

ر نوع و درجه مطلوبیت سازوکار و تأمین حداکثر کارایی و همچنین تحقق برابری و عدالت بستگی دارد. سازوکار تخصیص منابع از مهمترین ابزا

می باشد که الزمه آن مرتبط کردن میزان تخصیص منابع و درجه کارآمدی واحدهای برای تعیین چگونگی افزایش کارایی به بهترین وجه 

اموزشی است. سازوکار مطلوب تخصیص منابع آن است که کارایی را بیشینه و برابری و عدالت در آموزش را به بهترین وجه ممکن محقق سازد. 

است، ارزشیابی کیفیت، به عنوان یکی از مسائل بغرنج نمود پیدا کرده یکی از موارد دیگری که در آموزش و پرورش کشور ما، بخصوص در بحث

ها و مسائل ارزشیابی، هایی برای رفع محدودیتباشد. گرچه تدابیری و سیاستتحصیلی دانش آموزان، بعنوان مهمترین معیار کیفیت آموزشی می

تدائی، اتخاذ شده است ولی به دلیل مسائل موجود در سیاستگذاری مثال ارزشیابی توصیفی و کیفی به جای شیوه سنتی نمره دهی در مقطع اب

 مطلوبی حد در توصیفی طرح ارزشیابی از معلمانها نشان می دهد که کشورما تا به حال نتایج مورد انتظار تحقق نیافته است. نتایج بررسی

 ارزیابی ابتدایی دوره تحصیلی ارزشیابی با متناسب بسیار اییابتد آموزش در کیفی ارزشیابی از الگوی استفاده معلمان نظر از ندارند. آگاهی

د است با این وجود استفاده از نوع طرح ارزشیابی مشکالتی مانند عدم اشنایی معلمان، ابهام، تفسیری بودن و مانند اینها را درون خود دار گردیده

                                                           
 های طوالنی است.البته صحبت در مورد اثرات مخرب چنین اتفاق نامیمونی خود نیازمند بحث 1
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 ارزشیابی روشهای اصالح به نسبت باید که این باورند بر و نیستند موافق ابتدایی مدارس در رایج ارزشیابی های شیوه با علمانم و همچنین

 به و دانند نمی معتبر و کافی آموزان دانش پیشرفت در مورد صحیح قطعی و تفاوت برای را شفاهی امتحانات نتایج همچنین شود، اقدام موجود

 قبولی قابل حد در دهد، معلماننیز وجود دارند که نشان میداشته اند؛ یافته های دیگری  اشاره تکوینی صورت به ارزشیابی اهمیت و نقش

 (. 1390پذیرند)حیدری و همکاران،  آموزشی می نوآوری یک عنوان به را توصیفی ارزشیابی

 هبوزشی است. قاضای آمناحیه بهره مند شدگان از منابع، معطوف به طرف عرضه یا ت با توجه به اینکه از سازوکارهای تخصیص منابع مالی

ه محور نهاده کلی دو گون دو دسته کلی سازوکارهای عرضه مدار یا سازوکارهای تقاضا مدار قابل تقسیم است. سازوکارهاری طرف عرضه عموما به
ت گرفته ی به خدممبنای اصلی تخصیص منابع مالی کمیت و کیفیت عوامل آموزش نهاده محورقابل تقسیم هستند. در تخصیص  وستانده محور

ی وامل آموزشعامل بین کهر چه قدر میزان عوامل بیشتر باشد میزان منابع تخصیصی نیز بیشتر خواهد بود در این فرایند یک چرخه شده است. 

چنین  ر نیست. دری برقراو میزان تخصیص شکل می گیرد که ارتباط معنی داری بین میزان منابع و فرایند فعالیت ها و عملکرد واحدهای آموزش

ناسبی مطلوب و م ز وضعیتگرایی باالست و واحدها با کمترین درجه کارآمدی به فعالیت مشغولند. از جهت برابری و عدالت نی نظامهایی تمرکز

ی مآموزش قرار  یار متقاضیان(. سازوکارهای تقاضا مدار نیز اشاره به سازوکارهایی دارد که منابع مالی را در اخت1388نیز جاری نیست)نادری، 

یاست ها هایی این سنتظار ناارها بر تالش هایی معطوف است که رفتار متقاضیان آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد که نتیجه مورد دهد. این سازوک

مک کز آموزش و رداری اافزایش سطح پوشش تحصیلی دربین اقشار مختلف جامعه است این سازوکارها عموما با هدف برانگیختن افراد برای برخو

 (.1388الی افراد ارائه می شود)نادری، به توانمند سازی م

ملکرد زوکارهای عد. در سانیز تقسیم بندی کر سازوکارهای عملکرد محور و مستقل از عملکردسازوکارهای تأمین منابع مالی را می توان به  

نامه ایی مثل برروش ه کارها شاملمحور روند تأمین منابع مالی و میزان آن وابسته به نوع و سطح عملکرد واحدهای آموزشی است.  این سازو

؛ 1989)فاکس، رین شدنهای پرداخت شایسته، برنامه های نردبان شغلی، برنامه های مربی ارشد، برنامه های انگیزشی مدرسان و سرپرست سای

ت می قاط ضعف و قون ( می شود. سازوکارهای عملکرد محور ویژگی های منحصربه فردی دارند و دارای اثرات و1388نقل از عزتی و نادری، 

ای فیت نمونهه وری و کیدها بهرباشند. افزایش خودگردانی و استقالل داخلی واحدها، افزایش عملکرد مداری و رقابت، بهبود کارایی، بهبود بروندا

ی ا بخش کوچکست و تنهو مخارج ساختمان ا ترین هزینه های آموزش و پرورش مربوط به حقوق معلمانعمده از این موارد هستند. در کشور ما 

درصد از این منابع صرف  25شود. همچنانکه آمار و ارقام حکایت از آن دارند که تنها های تحقیق و توسعه میها و فعالیتاز آن به صرف کتاب

(. 1388 اده،است )حسین زابزار و وسایل شده است و با وجود اینکه چهره صنعت تغییر یافته است، وضعیت آموزش تغییر چندانی نکرده

 ریزی بودجه حاضر الح درد. همچنین بودجه ریزی در کشور ما غالبا رویکرد نهاده محور دارد که کاهش کارایی و کیفیت آموزشی را به دنبال دار

 ری،نوآو ایجاد مانع و پذیرد می صورت زنی و چانه موجود وضع تثبیت اساس بر خاص طور به پرورش و آموزش در و کلی طور به در دولت

 نمی به وجود پرورش و شآموز در انسانی نیروی سازماندهی و تقویت برای ای انگیزه و شود می پرورش و آموزش در وری بهره افزایش و انعطاف

 فقط سال هر تأسفانهم و گیرد نمی پرورش صورت و آموزش فعالیتهای و مأموریتها شده تمام قیمت اساس بر ساالنه بودجه که آنجا از .آورد

حتی  که است آمده جودو به دستگاه این برای باطلی دور افزایند، است، می نهفته آن در که کسری عملکرد، نه حتی و مصوب، ارقام به صدیدر

 به را کشور نیاز مورد و انسانی نیروی یعنی تربیت انبیایی رسالت آن در شاغل نیروهای که ساز انسان و مولد دستگاهی یعنی آن ایجابی هدف

 (.1384 شود)برزوییان، می سپرده فراموشی به نیز ارند،د عهده

هایی در کشور است. ارزیابی و نحوه استفاده از نتاج چنین ارزیابی کیفیتیکی دیگر از مسائلی که با بحث کارایی و کیفیت در ارتباط است.  

ست. ود کیفیت ارای بهبنی و استفاده از نتایج آن بعدم آمادگی سطوح عملیاتی مثل مدارس برای اجرا و پذیرش ارزشیابی های درونی و بیرو

ت. از ارات آنهاسو اختی بخشی از این امر مربوط به عدم توانایی سطوح عملیاتی و بخش دیگر نیز  بدلیل وجود محدودیت تصمیم گیری ، منابع

مرکز و و تل آن وجود ین دالیستفاده کنند که مهمترطرف دیگر مدارس با ساختار فعلی به دشواری می توانند خود را ارزیابی و با از نتایج آن ا

هنگی، عدم ه ضعف فربدر این رابطه مسائل و مشکالت دیگری نیز خود را نشان می دهند که مربوط های ارزشیابی بی کفایت است. مسئله روش

 (.  1388آموزش معلمان و مدیران، محدودیت منابع مالی، بوروکراسی بیش ازحد می باشد)یادگارزاده، 

 :آموزش متوسطه
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 ف وسیعی ازینده طیآها و نیازهای متنوع در بیشترجوامع مسئله اصلی عبارت از طراحی نظامی است که بتواند پاسخگوی عالیق، توانایی

اختاری سرین ین بهتنها تعیدانش آموزان باشد. بدون آنکه از لحاظ پرورش ذهنی یا اجتماعی دودستگی و شکافی به وجود آورد. مهمترباز همه ای

های آموزشی در دوره ت(، نیازمندی مهم در تدوین سیاس1389پور)(. از نظر عباس1389پور، است که بتوان نظامی را بر آن استوار کرد)عباس

نگی فره جتماعییاسی، اسهای ساختار خوب عبارتند از تناسب با شرایط جغرافیایی، متوسطه، تعریف ساختار مناسب می باشد از نظر او  ویژگی

از  عمل آورد و ها تجهیزات و کارکنان متخصص بهزینه به نحوی که حداکثر استفاده ممکن از ساختمانه -و اقتصادی کشور، تحقق امر اثربخشی

رود به وی یگران برادهند و  دای ادامه تحصیل جذب سهم نا متناسبی از اعتبارات دولتی پرهیز کند؛ آماده سازی و ایجاد شرایطی برای اینکه عده

ها ره شیوههای تجربی در باحها و و عالیق آنها؛ تسهیل اجرای طردنیای کار آماده شوند؛ هدایت تحصیلی مناسب دانش آموزان متناسب با توانایی

رامون این شده پی جامهای ان های درسی، عالوه بر این موارد نحوه ورود به دوره متوسطه نیز باید به نحو متناسبی صورت پذیرد. بررسیو برنامه

 و اصالح برای ه،گذشت دهه سه های تالش تجربهاست. های جاری آموزش و پرورش متوسطه ما آشکا کردهموضوع اشکاالت زیادی را در سیاست

 ردنگما و آموزان دانش سازمان و پرورشی معاونت چون کمکی فرهنگی و تبلیغی های دستگاه ایجاد با کشور پرورش و آموزش نظام در تحول

 تحولی پرورش و زشآمو کنونی نظام و است نبوده بخش اثر ولی بوده الزم گرچه ها تالش این که است داده نشان دلسوز، و متدین مدیران

 (. 1388د)ناظمی، ش نخواهد اثربخشی عملکرد دارای مقطعی و جزئی اصالحات او ب طلبدمی را اساسی

 درسی، ریزی رنامهب در گرایی تمرکز ، درسی ریزی های برنامه حوزه بین شکاف ، عمل و تئوری بین مسائل آموزش متوسطه شکاف ازجمله 

 کم آموزان، انشد شناختی و فردی های تفاوت به توجهی بی جهانی، سطح در برنامه درسی حوزه تحوالت و جدید های رویکرد به توجهی بی

درسی  های برنامه وینتد و طراحی در گرایی تمرکز تفکر استیالی کشور، یا منطقه و قومی اجتماعی، فرهنگی، های اقلیمی، تفاوت به توجهی

 مسئله جای ری بهمدا پاسخ و ها آموزش در مداری حافظه ، درسی برنامه در معلومات انتقال و مدار موضوع های گیری معلم، جهت تربیت

 های برنامه ارزشیابی و آموزش در روشهای سنتی از استفاده ی،درس برنامه یادگیری تا کنکور برای شدن آماده بر آموزان دانش تاکید مداری،

بندی کرد)نادی قسیمت( به عوامل آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی 1مسائل موجود در آموزش را می توان )مطابق نمودار شماره باشد. درسی می

 (. 1390زاده، 

 
 

 کنیم. های جاری آن را بررسی میمتوسطه و سیاست در ادامه با ارائه شواهدی، به طور دقیق مسائل مترتب بر آموزش

است)آقازاده، بوده مدارس و کالس)فضا و امکانات آموزشی(های اخیر کمبود یکی از مهمترین مشکالت آموزش متوسطه طی سال

وستائی، راکنده و رناطق پزان م(.  کارشناسان تعلیم و تربیت مهم ترین عامل نا توانی دستگاه تربیتی را در تشکیل کالس برای دانش آمو1386

ر ی گریبانگییچیده اپای کارکنان آموزشی، مسائل مسئله تامین نیروی انسانی است. به علت کمبود و نیروی انسانی و و ضعف تخصصی و حرفه

ها و روش ومواد  و های آموزش متوسطه به لحاظ، اهداف ، محتواتحقق اهداف این دوره شده است. همچنین بر اساس شواهد موجود، برنامه

های میت آموزشفیت و کفرایندها به روز نیست. ، در نظر نگرفتن اهداف مستقل و روشن برای این مقطع تحصیلی، مسئله دیگری است که بر کی

 (.  1386متوسطه تاثیر گذاشته است )آقازاده، 
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داری از اولویت باال در ای است که برای برخورزمینه ش علومآموز(، 1389پژوهان)برای مثال نگاه کنید به عباسپور، به اعتقاد برخی دانش

انجام  و زمایشگاهآ به توجهی کم سبب مختلفی عوامل که است شده مشخص گرفته انجام های پژوهش استناد بهگذاری شایستگی دارد. سرمایه

 می کنند: بندی تقسیم زیر دسته دو به را آنها (1390گزافی و همکاران ) که اند شده مدارس در عملی های فعالیت

 نظامی درون عوامل 1-

  آزمایش انجام به نسبت مسئوالن و مدیران معلمان، توجهی بی

 سراسری آزمونهای و پایانی ارزشیابی در آزمایشگاهی نمره به کمتر توجه

 محیطی عواملی 2-

  آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات کمبود

  ایمنی وسایل به آزمایشگاهها نبودن مجهز

 آموزان دانش فعالیت برای الزم فضای مبودک

کرده  تحوالت اساسی و تغییر دچار را آموزشی نظام جمله از و سازمانها تمامی ارتباطات و اطالعات فناوری متنوع و متعدد کارکردهای

در این زمینه نتایج  گیرد؛میقرار ن دهاستفا مورد آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری است شایسته که چنان آن رسدمی نظر به اما اند؛

 توسط ارتباطات و اوری اطالعاتفن از استفاده عدم موانع مهمترین که است آن معلمان  بیانگر از استفاده عدم بر مؤثر تحقیقی که در زمینه موانع

 بررسی هاشم نیا و امام جمعه (. مطابق1389 )آتشک و  ماهزاده، بوده اند آموزشی -فرهنگی و اقتصادی فردی، فنی، -زیرساختی عوامل معلمان،

 اطالعات فناوری و ها نهرسا آموزش مفهوم به معاصر تاریخ و جغرافیا و زیستی علوم و زندگی و دین کتابهای در(، در دوره دبیرستان، 1390)

 از موردی هیچ ادبیات یکتابها در است کرذ به الزم.است گردیده توجه انتظار حد از بیشتر اجتماعی مطالعات کتاب در و حد انتظار از کمتر

اهمیت  به توجه با . ستا نگردیده توزیع متوازن طور به گوناگون های مولفه نیز مفهوم درون در ضمنا نگردید. مشاهده مفهوم این مولفه های

 با فرهنگی و و ،اجتماعی دیاقتصا گوناگون ابعاد در آموزان دانش کردن توانمند لزوم و جامعه به ورود برای ای دروازه عنوان به متوسطه دوره

   .گردد می صیهتو اطالعات فناوری ومهارتهای دانش گرفتن نظر در با نظر مورد کتابهای بازنگری لزوم آمده دست به نتایج به توجه

 برنامه است. درشده حدودم اطالعات فناوری هفتگانه مهارت های آموزش به مهم این به توجه کارکنان نیز  و معلمان خدمت ضمن آموزشدر

 کاربرد و راحی،تولیدط درسی واحد دو تداوم نشده، جز تغییری مشاهده هیچ نیز کشور دبیر تربیت و معلم تربیت های دانشگاه و مراکز درسی

گسترش فناوری در  کان(، ما ام1389خانی، . به زعم دست اندرکاران)فضلیپردازد می اپک اورهد،و معرفی بر آن قدیم سیاق که آموزشی مواد

ستند و ما هآموزش  های درسی ما تنها منبعسطح گسترده را نداریم و در صورت وجود چنین شرایطی باز هم به دلیل اینکه معلمان و کتاب

 دانش آموزان را به منابع بیشمار موجود وصل نمی کنیم. 

 ای:مسائل آموزش فنی و حرفه

 نی به دلیلرایط کنوای را پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر بدانیم، این امر در شو حرفههای آموزش فنی اگر مهمترین وظیفه کانون

 واقعی کار حیط هایمعدم توجه کافی این موسسات به تدوین اهداف آموزشی در زمینه نیازهای بخش صنایع و بازار کار و جدایی تحصیل با 

 های چالش، موزشآ و انسانی منابع متخصصان و مدیران فنی، آموزش خصوص در تهگرف انجام بررسی در(. 1386تحقق نیافته است)آقازاده، 

 ارائه های الشچآموزشی،  طراحی های سهامداران، چالش و مدیریت کار، پشتیبانی و کسب با فنی آموزش  عدم همراستاییفنی را  آموزش

 (. 1390)آشتیانی،  اندردهک بیان سازمانی فنی و مالحظات آموزش  بندی اولویت و بندی آموزش، بودجه

 که است، مسائلی بیانگر ای وحرفه فنی  های آموزش مجریان و ریزان برنامه و سیاستگذاران، صاحبنظران نظرات و شده منتشر گزارشهای

 و ها آموزشکده ونیقان جایگاه زمینه متعددی در سؤاالت و تعارضات ابهامات، : وجود(1388)برای مثال نویدی،  از اند ها عبارت آن ترین مهم

 یا کاردانی پیوسته و ها آموزشکده توسعه میزان وپرورش، ساختار آموزش در ای وحرفه فنی عالی مدارس جایگاه خانه، دووزارت بین بالتکلیفی

 آموزش به ها دهآموزشک وابستگی ها، مناطق، ورودی وپرورش آموزش و ها استان وپرورش های آموزش سازمان با ها آموزشکده ارتباط ناپیوسته،

 کیفیت پایه، علوم تئوری و دروس در ویژه به ها ورودی ضعف مانند و مشکالتی دانشجویان سوی از عالی آموزش انتظارات مقابل و در وپرورش

شدید  بودکم و ها هنرستان با مشترك فضای ها، سریع آموزشکده توسعه با مقایسه در اعتبارات نداشتن انسانی، تناسب جذب نیروی و استخدام

 قرار مبهم و تاریک فضای یک ها دردوره این گیران تصمیم و سیاستگذاران این کمبود، اثر تجهیزات. همچنین در بودن نامناسب و کمبود فضا،
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 ری،آو شرایطی جمع چنین در شود.  می اتخاذ واقعی شواهد به بدون اتکا موردنظر های دوره به مربوط کالن معموالً تصمیمات و اند گرفته

مسئله دیگر که بر آموزش های کاربردی و دوره های آموزشی و . بزداید را عمده های تاریکی تواند پراکنده می اطالعات و شواهد تلفیق و پردازش

بیکاری  بر مؤثر عوامل مهمترینالتحصیالن این مراکز است. مطابق بررسی های انجام شده، ای مترتب است مسئله بیکاری فارغحرفهفنی

 افراد سایر مؤسسات، ترجیح در افراد گزینش و انتخاب ناعادالنه بودن رشته، به مربوط شغلی کمبود فرصتهای ترتیب به آموختگان،انشد

های جامعه دهنده تاثیر و تاثر نظام آموزشی با سایر بخشاین امر نشان  .است نداشتن سرمایه و کارفرمایان توسط ایآموختگان فنی وحرفهدانش

اشد. این مسئله تداعی کننده یکی از اصول بررسی مسائل آموزشی و مشخصا برداشت نظام گرا از مسائل آموزشی می باشد.  از عوامل می ب

های ارتباط آموزش کار، به انگیزه اشتغال افراد، دیگری که از قاعده مذکور تبعیت می کنند می توان مواردی را نام برد: مسئله بیکاری و اشتغال

مسائل دیگر مرتبط با فضا و امکانات و نیز مشکالت مربوط به است.  مالی بوده شده با مهارتهای مورد نیاز بازار کار و مشاغل موجود، نیازارائه 

 سالن سایت، بصری، و سمعی کارگاهی، آزمایشگاهی، فضای ویژه به فضا زمینه در ای می باشد.ساختار و تشکیالت آموزش های فنی و حرفه

 همچنین تجهیزات .نیست استاندارد و متناسب مستقل، نیز موجود از فضاهای بعضی و دارد وجود کمبود خوابگاهی و ورزشی ، فضایاجتماعات

 نیازهای با تناسبی و است قدیمی و عمدتاً فرسوده نیز موجود تجهیزات تجهیزات، کمبود بر عالوه نامناسبی دارد. وضعیت کیفی و کمّی نظر از

 آموزش می باشد. همچنین ساختار توسعه و ها هزینه با و عدم تناسب یافته اختصاص اعتبارات دارد؛ که احتماال مهمترین دلیل آن کارن بازار روز

  .ندارد ها آموزشکده وسعت با تناسبی متوسطه، زیرمجموعه معاونت کل ی اداره یک عنوان به ویژه به ستادی بخش تشکیالت و

 و مشارکتی و فعال ستدری روشهای به آمریکا و انگلستان، ژاپن آلمان، کشورهای توجه از حاکی حاصل ایجهای آموزش نیز نتدر مورد روش

مینه به نشان می دهد. ( برخی شواهد را در این ز1390تحقیق باقرزاده و همکاران). است عمل و نظر تلفیق و شایستگی بر مبتنی رویکردهای

 معلم رویکرد یشود وم استفاده سخنرانی و سنتی روشهای از بیشتر ایران در اما است، آمیخته لعم با اکثرا ای حرفه و فنی آموزش روشهای

 در مشترك تدهایم و ها آموزشی، ایده روشهای وجود مطالعه، این در توجه قابل نکته . است حاکم آموزش بر خاصی محوری دانش و محوری

 جدید رویکردهای و شدن انیجه عصر با سازگار شدن و تغییر به آنها تمایل دهنده نشان که میباشد آمریکا و ژاپن ، انگلستان ، آلمان کشورهای

 است یادگیری – یاددهی در

 

 نتیجه گیری:جمع بندی و 

 فراد جامعهاروحیه  سیستم آموزشی نوآور ، سیستم هایی هستندکه نسبت به تغییرنیازهای ذی نفعان ، تغییرمهارت های رقبیان ، تغییر

زشی سیستم آمو غییر درتن داده ، در شکل و نحوه تولیدات خود)دانش آموزان و علم( تجدید نظرمی کنند و خود را متحول سازند . واکنش نشا

 وزشی رخ میراکز آممفرایند تحول ودگرگونی است که در رفتار ها ،ساختارها ،خط مشی ها ،منظورها یا بروندادهای پاره ای از واحدهای 

 اغلب  ی،این دو واژه(با توجه به نزدیکی ومشابهت مفاهیم نوآوری وتغییردربسیاری ازمنابع ومتون علم330، 1370ن ،دهد.)اقتباس از هنس

 (.ص پیشگفتار،1377، معتقد است محورموج سوم راخالقیت ونوآوری تشکیل می دهد.)آقایی فیشانی"الوین تافلر"مترادف درنظرگرفته شده است
ز همه ای و استفاده ارکت عمومو جلب مش فراگیرهایی برای ایجاد ساختارهای اجرایی دنبال یافتن راهو پرورش، باید به در تعیین استراتژی حرکت آموزش

، سی رهنگی و سیافران مسائل و اندیشمندان و صاحبنظ فراهم شود که کلیه نخبگان بدان جهت که بستریها بود ها و امکانات جامعه و افزایش ظرفیتقابلیت

گیزاننده و ک محیط برانایجاد ی در امر تعلیم و تربیت و در نظام آموزشی کشور سهیم بدانند. در چنین سیستمی کلیه عناصر تأثیرگذار در جامعه برایخود را 

شارکت مفیتی برتر، کنند و به منظور بهتر بودن و بهتر شدن و ارائه خدمات آموزشی باکیهای آموزش و پرورش کار میبالنده در جهت تحقق اهداف و برنامه

 فعال دارند.
ریخ یک قرن اخیر ( تا1384های یک نظام مشروع است. مطابق نظر کدی)نقل از وحید، سیاستگذاری در هر امری، نیازمند پی ریزی پایه

د. و ادامه دار همچنان هااست. و این پرسشهای متفاوت به آن بوده های مکرر در نظم و سازماندهی زندگی اجتماعی و پاسخایران، تاریخ پرسش

 ناپایداری سیاسی حاصل از آن، ناپایداری سیاستگذاری را نیز به همراه داشته است.

ت قابل با ملامگی و تهمچنین به دلیل اینکه ورود دولت به ایران در تداوم فرمانروایی و حکومتی صورت گرفته است که مشخصه آن خودک 

نه پذیری، زمیه قانونلت در ایران و تزریق آن در محیط عدم انقیاد حکومت به پاسخگویی و ملت باست و شکل نیافتن ساخت اجتماعی دوبوده

 های عمومی پایدار باشد. های آن کمتر می تواند پذیرای سیاستساز فضائی شده است  که چارچوب
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ز این اداده است. نرا شکل  این عناصر ملت ایرانهویت ملی ایرانیان از ترکیبی ار عناصر ملی، مذهبی و متجدد شکل گرفته است و ترکیبی از 

و  (1384حید، قل از واند، تمایالت مذهبی پررنگ شده است)اسدی، نها با دریافتی از میراث ملی یا تجدد شکل یافتهروست که هرگاه سیاست

 سالمی؛ نقلاارشاد  واست)وزارت فرهنگ  هرگاه بر نقش مذهب پافشاری شده است، دریافت های متاثر از میراث ملی یا تجدد قوت شکل گرفته

 از همان(. 

ر عمومی، ها و تصمیمات آن خیلی سریع مورد قضاوت افکاریزیآموزش و پرورش به لحاظ نوع کار و مکانیزم اثرگذاری آن بر بنیاد جامعه، برنامه

سایی و ساز در آموزش و پرورش باید با شناصمیمتؤولین گیرد به همین خاطر مسبازنگری جامعه و تجزیه و تحلیل نخبگان و اندیشمندان قرار می

ها، های فرهنگی و آموزشی و کنترل کارآمد برنامهریزیهای تأثیرگذاری بر برنامهتبیین ارتباط ارگانیک موجود بین عوامل، شرایط و زمینه

یابی سنجش و ارز فکر و اندیشه های صاحبانا محک دیدگاههای خود باشند و هرگونه طرح و برنامه را بگیریها و تصمیممواظب بازخورد فعالیت

ها با دور تند بازنگری نشده و کیفیت یافته نباشد و برنامهو ارزیابی نظام ها متکی بر ارزشیابیریزیها و برنامهمشینمایند. تا زمانی که خط

فنی  وهای علمی های موجود در جامعه و حتی نوآورییتیلی از واقعگردد بلکه در برابر خها کنترل نشود نه فقط موجب پیشرفت نمیریزیبرنامه

 کند.و باورهای نوین مقاومت می

  :منابع   
 .2اره شم ،5 جلد پنجم، سال ، آموزش وریفناارتباطات.  و اطالعات از فناوری معلمان استفاده عدم بر مؤثر موانع رتبه بندی و (. شناسایی1389آتشک،  محمد و  ماهزاده، پریسا)

موزشی، شد تکنولوژی آغه های تحول در آموزش و پرورش. چاپ شده در: رتحصیلی، دغد -(، مصاحبه با منوچهر فضلی خانی: مدیر کل دوره راهنمایی1389آزاد، سمانه؛ خرقانیان، فاطمه)

 .7شماره 

 (. مسائل آموزش و پرورش ایران. تهران: سمت.1386آقازاده، احمد)

 .60خواندنی، شماره . های بنیادین در سند ملی آموزش و پرورش(. کاستی1389د)آقاعلیخانی، علی محم

 .7، شماره 10ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش. مجله رفاه اجتماعی، سال (. تامین و گسترش برابری فرصت1387بابادی عکاشه، زهرا و همکاران)
. سومین همایش ملی ایران با انگلیس ، آلمان ، اپنژ ، آمریکا در متوسطه ای دوره حرفه و فنی های آموزش در یادگیری – یاددهی دفراین تطبیقی (. بررسی1390باقرزاده، زهره و همکاران)

 آموزش، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.

 . 20شی، شماره های آموزهای نظریه پردازی در ایران. نوآوریهای تربیتی و چالش(. نظریه1386پاک سرشت، محمد جعفر)
 .  3، شماره 8(. سرآغاز رشد مدیریت مدرسه. دوره 1388تورانی، حیدر)

جله رشد آموزش، م. چاپ شده در نصراهلل دادار (. نگاه ما به آموزش و پرورش باید متحول شود. تهران: پنجمین همایش تجلیل از مولفان کتب درسی. گزارشی از1389بابائی، علیرضا)حاجی

 .2ه، شمار6دوره

 . 5(. سرمقاله مجله مدارس. شماره 1388حسین زاده، یوسف )
لی آموزش، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید سومین همایش م کیفی. ارزشیابی به نسبت سنندج شهر ابتدایی معلمان نگرش (. 1390اهلل و حیدری، فائزه) عزیزی، نعمت حیدری، شهریار؛ 

 . رجائی
 هید رجائی.ش. سومین همایش ملی آموزش، تهران: دانشگاه تربیت دبیر ها فرصت و ها چالش ضرورت،: فنی آموزش به نو دی(. رویکر1390رشتیانی،  برزو)

 . 7. مجله تگنولوژی آموزشی. شماره (. علوم انسانی راهگشای تحول بنیادین آموزش و پرورش1389رئیس دانا، فرخ لقا)
 تحول بنیادین. مجله معاصر ، شماره دوم.  (. آموزش و پرورش و 1388سردبیر مجله معاصر ) 

 . 6، شماره 12(. نظریه پردازی در حوزه آموزش و پرورش. رشد، دوره 1388شعاری نژاد، علی اکبر)

 .4، شماره 9رهنامه آموزش و پرورش. رشد، دوره »(. گفتگو با عباس صدری، 1389صدیق زاده، ائلدار)

 ری در آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه عبامه طباطبائی.(. جزو درس سیاستگذا1389پور، عباس)عباس

 .انشگاه تهران(. تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تهران. رساله دکتری، د1388عزتی، میترا)

آموزش عالی،  رنامه ریزی دربان. فصلنامه پژوهش و لی بر عملکرد گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تهر(. تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع ما1388عزتی، میترا؛ نادری، ابوالقاسم)

52. 

 . 2، شماره 40(. افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی. فصلنامه سیاست. دوره 1389غفوری، محمود؛ کمال، یحیی)
 گذاری عمومی. تهران: سمت.مشیگیری سازمانی و خط(. تصمیم1387اهلل)پور، رحمتقلی

سومین همایش ملی آموزش، اردبیل.  استان همتوسط دوره شیمی در آموزش آزمایشگاه از استفاده موانع و کننده تسهیل عوامل امکانات، (.  بررسی1390گزافی، علیرضا و همکاران) کرمی
 تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.

 . 2، شماره 3(. جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره 1389)لقمان نیا، مهدی و خامسان، احمد

 . 4، شماره 13(. چهار مسیر تحول خواهی آموزش و پرورش، مجله رشد، دوره 1388مجدفر، مرتضی)

 . 1387سال  94شماره  تربیت و تعلیم فصلنامهآن.  مشکالت و پرورش ایران و آموزش در انسانی نیروی ریزی برنامه (. ارزشیابی1387)علیرضا،  محمدی 

 .ه کشور. نظام توسعه منابع انسانی طی برنامه پنجم توسع1388(، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران. 1388مهرعلیزاده، یداهلل و همکاران)
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 متوسطه.  دوره درسی های برنامه آموزش رایندو مشکالت ف موانع از آموزشی خبرگان تجارب (. بررسی1390نادری زاده، غالمرضا )

 . تهران: دانشگاه تهرانمالیة آموزش(. 1388نادری، ابوالقاسم )

 ولف.از : سایت م 9/1389و عدالت در آموزش و پرورش. بازیابی شده در نادری، ابوالقاسم، سازوکارهای تخصیص منابع مالی و کارایی، برابری 

 .18. راهبرد، شماره کشور پرورش و نظام آموزش در تحول سیاست (. 1388ناظمی، مهدی)

 . 2، شماره 6ای. رشد آموزش. دوره های فنی و حرفه(. ارزشیابی دوره1389نویدی، احد)
ومین همایش ملی آموزش، تهران: دانشگاه س. متوسطه.  دوره عمومی کتابهای مغفول در محتوای اطالعات، فناوری و ها رسانه (. آموزش1390)ضامحمدر جمعه، بقا، طاهره و امام هاشمی

 تربیت دبیر شهید رجائی.
 های مدیریت دولتی. تهران: صفار.(. گفتارهایی در فلسفه تئوری1388الوانی، مهدی و دانایی فر، حسن)

 گذاری عمومی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. مشی(. فرایند خط1385زاده، فتاح)شریفالوانی، مهدی؛ 

 . 56ی، شماره شناسی علوم انسانوشمشی در عصر پست مدرن. مجله ر(. بازخوانی دانش سیاستگذاری در زمینه پست مدرن: شکل گیری خط1387الوانی، مهدی؛ هاشمیان، محمد حسین)

 . 67جستاری پیرامون مشکل سیاستگذاری در ایران. مجله حقوق و علوم سیاسی. شماره (. 1384وحید، مجید)

  . 8(. اعتبار سنجی در آموزش و پرورش. مجله رشد. شماره 1388یادگارزاده، غالمرضا)

http://psyedu.ut.ac.ir/acstaff/anaderi/Books/Naderi_Education%20Finance.pdf
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