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  چکیده
هـاي مختلـف از جملـه بخـش آمـوزش بـراي        ریـزي در بخـش   ود برنامه و برنامهامروزه وج

هـاي   ي برنامـه ازیـرا فقـط بـا تـدوین و اجـر      رفت و توسعه کشور امري ضروري اسـت؛ پیش
ها پایان داد و وضع زندگی مادي و معنـوي خـویش را بهبـود     توان بر نابسامانی خردمندانه می

کنـد   هاي مخلف فراهم مـی  بخش  ي رهبران و مدیرانهاي توسعه فرصتی را برا برنامه. بخشید
هاو رهنمودهاي جدید را در تدوین اهـداف   تا آنها افق دور را نگاه کنند و بر اساس آن، بینش

کشور ما با داشتن نیم قرن تجربـه  . کننداي را براي آینده فراهم  و نقشه کردهها لحاظ  و برنامه
و در حال حاضر در کنار  استریزي  برنامه ۀا در زمینترین کشوره ریزي روزمره پرسابقه برنامه
 ۀ، به طوري که برنامـ شدهانداز بیست ساله کشور نیز ترسیم  هاي پنج ساله توسعه، چشم برنامه

. استانداز بیست ساله  اجرایی شد مبتنی بر اهداف سند چشم 1384چهارم توسعه که از سال 
قبل و بعد از انقالب  ۀهاي توسع وزشی در برنامهریزي آم گذاري و برنامه در این مقاله سیاست

  .گیرد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می ۀبا تأکید بر برنامه چهارم توسع
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  مقدمه 
کرد، کشور شوروي سـابق بـود کـه در     آموزشی اقدامریزي  اولین کشوري که به برنامه

ریـزي اقتصـادي را بـه     با برنامـه  مند، همراه ریزي آموزشی نظام اولین برنامه 1923سال 
بـه   1930 ۀبحران اقتصادي ده صورت متمرکز آغاز کرد و کشورهاي غربی نیز با درك

نـگ جهـانی دوم و   ج بعد از ریزي اقتصادي از نوع ارشادي ترغیبی روي آوردند برنامه
و   ریزي آموزشـی و آمـوزش و پـرورش، سـازمان تربیتـی، علمـی       برنامه اهمیت یافتن

عضو  20با  1946اولین سازمانی بود که در سال ) یونسکو( متحد فرهنگی سازمان ملل
اجتمـاعی ایـران از اوایـل سـال      اقتصـادي ـ   ۀریزي توسـع  مقدمات برنامه. تأسیس شد

عمرانـی   ۀهفت سال ۀاقتصادي کشور با نام برنام ۀنون توسعشروع شد و اولین قا 1325
تـاریخ پـنج   از آن . از تصویب مجلس شوراي ملـی گذشـت   1327کشور در بهمن ماه 

پـس از انقـالب    به اجرا در آمد و  ریزي تا قبل از استقرار جمهوري اسالمی برنامه ةدور
پـنج   ۀال پایـانی برنامـ  سـ  1383و سال  شد ءریزي در کشور اجرا برنامه ةنیز چهار دور

انـداز   در راسـتاي چشـم   کشـور  ۀچهارمین برنام 1384از سال  سوم بود و ۀتوسع ساله
  ).1386 پور، محسن( است شروع شده و در حال اجرا بیست ساله 

هـاي مختلـف هسـتیم،     تغییر و تحوالت شگرف در زمینه دنیاي امروز که شاهد در
اجه است و رقابت شدت زیادي پیـدا کـرده   موي محیط با تالطم و عدم اطمینان بسیار

در میدان رقابـت بایـد از نـوعی    ت هاي سازمانی در راستاي کسب موفقی سیستم. است
کـه ضـمن شناسـایی      طـوري   هبد گرا باش نگر و محیط ریزي بهره گیرند که آینده برنامه

 ةنحـو  را بر سازمان و عوامل و تحوالت محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت تأثیر آنها
ریـزي   واقع همان برنامـه در  ریزي این نوع برنامه. تعامل سازمان با آنها را مشخص کند

 و تهدیـدهاي ا هـ  است که با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصـت  راهبردي
 کنـد و بـا در نظـر داشـتن     هـاي داخلـی را شناسـایی مـی     ها و ضـعف  محیطی و قوت

 کند و براي دستیابی به ایـن  سازمان تنظیم میمأموریت سازمان، اهداف بلندمدت براي 
ـ  کند که بـا تکیـه   هایی می راهبرداقدام به انتخاب  راهبرديهاي  هداف، از بین گزینها ر ب

 هاي پیش آمده به نحو شایسـته اسـتفاده کـرده و از    ها، از فرصت ها و رفع ضعف قوت
در میـدان  تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجـراي صـحیح باعـث موفقیـت سـازمان      

  .رقابت شود
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   ریزي در جهان برنامه ۀتاریخچ
ي فرایندریزي به مفهوم تصویرکشیدن آینده و تصمیم و تدبیر براي زندگی آینده  برنامه

هـایی از آن را در   است که همواره با اجتماعـات انسـانی همـراه بـوده اسـت و نمونـه      
ه افالطـون، تعـالی   فاضـل  ۀاروپـا، مدینـ   هـاي آمـوزش و پـرورش طبقـه اشـراف      زمینه

آل انسـانی،   ایـده  ۀبراي ایجـاد جامعـ   مذهبی و غیر مذهبی ،اندیشمندان و عالمان دینی
امروزي بعد از جنگ جهانی اول شـکل   ریزي به شکل ولی برنامه. توان مشاهده کرد می

کرد، کشور شوروي سـابق بـود    ریزي آموزشی اقدام اولین کشوري که به برنامه. گرفت
ریزي اقتصادي را  با برنامه مند، همراه ریزي آموزشی نظام اولین برنامه 1923که در سال 

 1930 ۀبحران اقتصادي دهـ  به صورت متمرکز آغاز کرد و کشورهاي غربی نیز با درك
  .)1383 سایت ملت،(شادي ترغیبی روي آوردند ریزي اقتصادي از نوع ار به برنامه

ســائل بحرانــی ناشــی از جنــگ جهــانی دوم و عواقــب بعــد از جنــگ بــود کــه م
ریزي به طور جـدي   اقتصادي اجتماعی را سبب شد و باعث شد تا برنامه هاي آشفتگی

 ۀهـاي توسـع   ریزي آموزشی همراه با برنامه گیرد و به خصوص برنامه مورد توجه قرار
  .)1383همان منبع، (مطرح شد  اجتماعی اقتصادي و

اقتصـادي  ۀ ریزي توسع ه برنامهکشورهاي جهان سوم نیز بعد از جنگ جهانی دوم ب
هاي گوناگون پرداخته و در عمل، کمبـود منـابع انسـانی     ریزي متوسل شدند و به برنامه

خـود جلـب    اران را بهذریزان و سیاستگ به عنوان یکی از تنگناهاي اساسی توجه برنامه
  .ریزي آموزشی اهمیت پیدا کرد برنامه بنابراین،کرد، 

و آمـوزش و پـرورش، سـازمان تربیتـی،      ریزي آموزشی هبرنام بعد از اهمیت یافتن
بـا   1946اولین سازمانی بود که در سال ) یونسکو( متحد و فرهنگی سازمان ملل  علمی

ریـزي آموزشـی را در    المللی برنامـه  بین ۀمؤسس 1963عضو تأسیس شد و در سال  20
هـاي   ر زمینـه تربیت کارشناسـان آموزشـی د   سیس کرد که از آن سال اقدام بهأپاریس ت
کنـد و در دفـاتر    آموزشـی مـی   مـدیریت آموزشـی و تحقیقـات   ریزي آموزشی،  برنامه
) داکار( آفریقا) بانکوك(اقیانوسیه  اي یونسکو در چهار منطقه جهان یعنی آسیا و منطقه
ریـزي   برنامـه  ۀقـداماتی در زمینـ  ا )بیـروت ( و ممالک عربی) سانتیاگو( ي التینامریکا

پـرورش، حـداقل هـر دو سـال      یونسکو براي پیشبرد آموزش و. دهند درسی انجام می
تمـام ایـن    دهـد و در  از کشـورهاي جهـان تشـکیل مـی     یک بـار کنفرانسـی در یکـی   

  .)1383  سایت ملت،( شود ریزي آموزشی اهمیت داده می ها به برنامه کنفرانس
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  ریزي آموزشی در ایران  برنامه
ریزي در بسیاري از کشورها، در دورة بعـد   رنامهریزي در ایران، همزمان با آغاز ب برنامه

نیروهـاي  از سوي  یعنی زمانی که مصائب اشغال کشور. از جنگ جهانی دوم آغاز شد
اجتماعی کشور براي سامان بخشیدن بـه   -بیگانه امر توجه به بازسازي حیات اقتصادي

ب اسـالمی،  قبـل از انقـال   ةایران در دور. ساخت زده آن زمان را الزم می جامعه آشوب
  :کردپنج برنامه به شرح ذیل تجربه 

  
  )1328- 1334( اول عمرانی ایران ۀریزي آموزشی در طی برنام سیاستگذاري و برنامه

، شـد ریـزي عمرانـی ملـی در ایـران تـدوین و اجـرا        که اولـین برنامـه   1327در سال 
کل کشـور   ۀریزي عمران و توسع ریزي آموزشی، بخشی از برنامه سیاستگذاري و برنامه

نظـران   به حساب آمده است در همین دوران شوراي عالی فرهنگ با همکاري صـاحب 
آموزش هاي  هدف(هاي آموزش و پرورش  ها و سیاست ترین هدف تربیت مهم تعلیم و

  .)1369نفیسی، ( کردندرا تعیین ) هاي آموزش متوسطه ی و هدفیپرورش ابتدا و
ریزي آموزشی نشده  اي به برنامه اشاره، 1327اول کشور مصوب  عمرانی  ۀدر برنام

باعث شد کـه ایـن    1332همزمانی این برنامه با نهضت ملی شدن نفت و کودتاي . بود
  ).irpheسایت، . (برنامه به طور ناقص اجرا شود

  
  )1335 - 1341(دوم عمرانی ایران  ۀریزي آموزشی در طی برنام سیاستگذاري و برنامه

اول،  ۀشده در برنامـ  هاي انجام ضمن توجه به سیاستگذاريدوم عمرانی ایران  ۀدر برنام
. کـرد اول و دوم متوسـطه را تصـویب    ةاهـداف دور  ،شوراي عالی آموزش و پرورش

آمـوزش متوسـطه    ،سـال  6ی یساختار نظام آموزش و پرورش هم شامل آموزش ابتـدا 
 نظـري و  ۀسـال و آمـوزش متوسـط    3) دوره یا سـیکل اول (اي  نظري و آموزش حرفه
همچنین سازمان برنامه بـا  . سال گشت 3) دوره یا سیکل دوم(اي  آموزش فنی و حرفه

و اعتبـاراتی   کـرد هایی را براي آموزش و پرورش تنظیم  همکاري وزارت فرهنگ طرح
  .)1369نفیسی، (براي اجراي آن در نظر گرفت 

این هاي  اولویت. آموزش و پرورش ارائه شد ۀهایی براي توسع در این برنامه طرح
، عملیات فرهنگی، )خصوص در شهرهابه (برنامه به ترتیب به تأمین ساختمان مدارس 

اعزام محصل به خارج از کشور، تأمین تجهیزات و وسایل و چـاپ کتـاب اختصـاص    
در . اي برخـوردار شـد   اي از توجـه ویـژه   در این برنامه فقط آموزش فنی حرفـه . یافت
تر از آن تدوین شده بودند که بتوان ردپـاي   کلیاول و دوم  ۀهاي هفت سال برنامه ،واقع
ریزي علمی و آموزشی،  تحقیقات و برنامه ۀمؤسس(آنها دید  ریزي آموزشی را در برنامه
1354 :1(.  
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نیـز کـه   ) 1328-41( -اول و دوم  -هاي مـذکور  توان گفت که برنامه می ،در نتیجه
  .شود، موفق نبوده است ریزي در تاریخ ایران محسوب می هاي برنامه نخستین کوشش

  
 )1341- 1346( سوم عمرانی ایران  ۀریزي آموزشی در طی برنام سیاستگذاري و برنامه

وزارت آمـوزش  از سوي  طرح مقدماتی اصالح نظام آموزش و پرورش 1343در سال 
هـاي جدیـدي    ریزي جدید آمـوزش و پـرورش هـدف    در برنامه .شدو پرورش اعالم 

نفیسـی،  (دهـد   معینی از نیازهاي زندگی را پاسخ مـی  ۀجنبکه هریک از آنها  شدتنظیم 
1369(.  

 60امکانات تحصیالت ابتدایی براي  ۀبراي نخستین بار تهی ،عمرانی سوم  ۀدر برنام
و  ۀالتعلیم، افزایش وسایل و امکانـات تحصـیل در دوره متوسـط    درصد کودکان واجب

هـاي   لی بـراي تحقـق هـدف   یت در مورد تعلیمات عـا کم ۀتقدم بهبود کیفیت بر توسع
  .)تا سازمان برنامه و بودجه، بی(بینی شده بود  برنامه پیش
کبیـر  و امیر) آریـامهر (هاي صنعتی شـریف   سوم، دانشگاه ۀهاي پایانی برنام در سال

 24500تعداد دانشجویان که در آغاز برنامـه   ،بدین ترتیب. تأسیس شدند) پلی تکنیک(
قـانون تأسـیس وزارت    1346در سـال  . نفـر رسـید   42000نفر بود، در پایان برنامه به 

عـالی بـه تصـویب مجـالس وقـت رسـید و ایـن وزارتخانـه مسـئول           علوم و آمـوزش 
قبـل از تصـویب ایـن قـانون،     . عـالی شـد   سطوح آموزش ۀریزي آموزشی در کلی برنامه

هاي آموزشـی کشـور    وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه مسئول طراحی برنامه
  .)irpheسایت ( بودند

  )1347- 1351(چهارم عمرانی ایران  ۀریزي آموزشی در طی برنام سیاستگذاري و برنامه
سریع آموزش و پرورش، ایجاد تناسب بیشتر و تعادل بین سطوح  ۀدر این برنامه توسع

اجزاء، بهبود کیفیت، برقرار کردن تطابق میان نظام آموزشی و احتیاجات متنوع و رو  و
  .)238 :1347سازمان برنامه و بودجه، (بینی شده بود  نیز پیش یروي انسانیبه افزایش ن

هـاي   عالی کشـور، گسـترش ظرفیـت دانشـگاه     هدف کلی این برنامه براي آموزش
اي بـوده اسـت کـه بـا افـزایش میـزان        هاي جدید به گونه کشور و بنیادگذاري دانشگاه

کشـور بکاهـد و    خـارج از  نرخ اعزام جوانان براي تحصـیالت بـه   پذیرش دانشجو از
هـاي ویـژه و    ی برسد که دانشجویان ایرانی، جز بـراي دیـدن دوره  یسرانجام کار به جا

  .)irpheسایت (هاي بیگانه روي نیاورند  بسیار تخصصی، به دانشگاه
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هـاي   رسـانی بـه اجـراي برنامـه     شوراي آموزش کشور جهت کمک 1348در سال 
  . شدعالی ایجاد  وزارت علوم و آموزش

شـمار دانشـجویان در    ،چهـارم   سـوم و آغـاز برنامـه    ۀی در پایان برنامـ از نظر کم
ها و  وزارتخانه ةعالی کشور به استثناي مدارس عالی ویژ ها ومؤسسات آموزش دانشگاه
بینـی شـد    نفر برآورد شد و با در نظر گرفتن این رقم، پیش 37500هاي دولتی،  دستگاه

نفـر   60000، شمار کل دانشجویان کشور نزدیـک بـه   چهارم ۀکه در پایان اجراي برنام
چهارم نگذشته بـود کـه شـمار     ۀهنوز دو سال از اجراي برنام ،اما در عمل. خواهد بود

در  ،از ایـن رو . نفر رسید 60000یعنی به مرز  ،بینی شده دانشجویان کشور به رقم پیش
 شـد بینی  و پیش آغاز سومین سال اجراي برنامه، در هدف کمی پیشین تجدید نظر شد

امـا بـار   . نفر خواهد رسید 90000که تا پایان اجراي برنامه، شمار دانشجویان کشور به 
بدین معنی که در آخـرین  . ها فراتر رفت بینی دیگر، کارکرد برنامه در این زمینه از پیش

هـا و   ، دانشـگاه 1351-52چهـارم یعنـی در سـال تحصـیلی      ۀهـاي اجـراي برنامـ    سال
آنچـه کـه   . نفـر دانشـجو داشـتند    115311هم رفته  عالی کشور روي مؤسسات آموزش

آموختگـان   مبرهن است این است که این افزایش ناشی از گسترش سریع شمار دانـش 
  .)irpheسایت (دورة متوسطه نظري بوده است 
هاي سـوم و چـهارم عمــرانی نـشانگــر ایـن واقعیـت      بـررسی عمـلکرد برنامـه

» بینـی شـده   هاي پیش هدف«با » هاي انجام یافته واقعیت«وارد است که در بسیاري از م
توان دوران گسـترش   چهارم را می ۀعملکرد برنام ةها همخوانی نداشته است دور برنامه

امـا ایـن   . عـالی دانسـت   ةدر دور ویـژه   بـه عالی در همـه سـطوح    ی آموزشسریع کم
هاي الزم براي حفـظ یـا    استی غالباً با تأمین عناصر مورد نیاز و اتخاذ سیگسترش کم

ریـزي علمـی و    تحقیقـات و برنامـه   ۀمؤسس(ارتقاي کیفیت آموزش همراه نبوده است 
  .)36 :1350آموزشی، 

عمرانـی در سـال    ۀاول هفت سال ۀبرنام ۀیعنی از شروع تهی ،مرحله 4در طول این 
ــ  1328 ــان برنام ــا پای ــی  ۀپنجســال ۀو ت ــارم عمران ــه) 1351(چه ــام برنام ــزي و نظ  ری

 ۀمشخصـ . صورت متمرکز صورت پذیرفت  هآموزش و پرورش ب ۀتوسع سیاستگذاري
تلفیـق، تصـویب و    ،اعـم از طراحـی   ،امور برنامـه  ۀتمرکز نسبی کلی ،اصلی این مرحله

نفیسـی،  (برنامه در یک نهاد است که کم و بـیش مسـتقل از دولـت عمـل کـرد       ءاجرا
1371(.  
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  )1352- 1356( پنجم عمرانی ایران  ۀبرنامآموزشی در طی ریزي  برنامهسیاستگذاري و 
ریزي علمـی   تحقیقات و برنامه ۀموسساز سوي  چهارم ةشده در دور هاي وضع سیاست

تعلـیم  . شد و آموزشی وابسته به وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش پیگیري می
 ۀتوسـع  ،هاي فعال جمعیت سوادي در گروه کن ساختن بی ی، ریشهیکامل آموزش ابتدا

ـ س مین نیـروي انسـانی مـاهر مـورد نیـاز      أریع آموزش فنی و آموزش عالی به منظور ت
اندیشـمند و  (هاي مورد نظر آمـوزش و پـرورش بـوده اسـت      جامعه از دیگر سیاست

  .)98 :1384همکاران، 
تلفیق و اجـراي   ،بررسی ،تدریج در تهیهه ی دولت بیدر این مرحله تشکیالت اجرا

مقننـه در تصـویب    ةگیـرد و قـو   عهده مـی  تري بر نقش مهمها  ها و سیاستگذاري برنامه
تا زمان پیـروزي   1352هاي  این مرحله از سال. کند تر برخورد می هاي کالن فعال برنامه

خصوصیت این مرحله واگذاري اختیارات به نهادهـا   .دشو انقالب اسالمی را شامل می
و پـرورش کـه در   جدا شـدن آمـوزش عـالی از وزارت آمـوزش     . و مراجع متعدد بود

یـافتن   در این مرحله بـا وسـعت   ،گذاشته شده بود ءهاي پایانی مرحله اول به اجرا سال
هـاي آمـوزش و پـرورش مسـتقل از وزارت      ها و ایجاد سـازمان  استقالل عمل دانشگاه

آموزش و پرورش یـا وزارت علـوم و آمـوزش هماننـد سـازمان کشـاورزي صـندوق        
کننـده و   هـاي هماهنـگ   بـر تعـدد دسـتگاه    ،یدولتـ سسات آمـوزش غیر ؤم ،کارآموزي
چنـدان   ،اي آمـوزش و پـرورش   ریزي منطقه برنامه ۀدر زمین .نیز افزوده شد سیاستگذار

اي برنامـه در اواخـر ایـن     اما اجـراي منطقـه   ،بهبود و تغییري در این دوره حاصل نشد
ام رونـد کـاهش تمرکـز و امـور مربـوط بـه نظـ        ،بدین ترتیـب . گذاري شد مرحله پایه

قبل آغاز شده بود در ایـن مرحلـه شـدت     ۀریزي در یک نهاد که در اواخر مرحل برنامه
حتی  تلفیق و هماهنگی در امور آموزش و ،به ایجاد فضاهاي آموزشی بیشتري یافت و

  .)1371نفیسی، (نظارت بر امور آموزشی انجامید 
عمرانـی   هـاي  ریزي آموزشی طی برنامه و برنامه سیاستگذاريضعف  نقاط قوت و

  )1380فیوضات، : (اول تا پنجم عبارتند از
  

  نقاط قوت
  آموزش و پرورش  ۀکید بر اولویت توسعأت ◘
 هاي آموزش و پرورش  توجه به جامعیت و پیوستگی داخلی برنامه ◘
 اجرایی و زیربنایی آموزش و پرورش  ،توجه به ملزومات اداري ◘
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 توجه به مشارکت و همکاري در خدمات آموزش و پرورش  ◘
 ریزي بلند مدت  مایل به برنامهت ◘
 پرورش  توجه به ساخت آموزش و ◘
 توجه به کیفیت آموزش و پرورش و نوآوري  ◘
  

  نقاط ضعف
  ریزي  ناهماهنگی و گسیختگی برنامه ◘
 کمبود اطالعات و آمار ◘
 ها  ثباتی دولت بی ◘
 ت منابعقلّ وسعت احتیاجات و ◘
 جوانی جمعیت ◘
 آموزش و پرورش  ۀسران ۀباال بودن هزین ◘
 هاي آموزشی  و برنامه سیاستگذاريمفقود ارزیابی و تحقیق در  ۀحلق رگرایی وشه ◘
 

- 1372(اجتمـاعی و فرهنگـی    ،اقتصـادي  ۀاول توسع ۀهاي آموزشی در برنام سیاست
1368( تعلـیم و تربیـت و علـوم و    ،ارتقاي کیفی فرهنگ عمومی ی وگسترش کم 

 : یقفنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طر
احتـرام بـه    ،پـذیري، تعـاون و کـارگروهی    نظـم  ،پرورش روحیه احترام به قـانون  ◘

منابع طبیعی،  جویی، حفظ محیط زیست و رفه، صقداست و ارزش کار و فعالیت مولد
پذیري و مشـارکت در امـور سیاسـی     مسئولیت ۀحفظ قداست خانواده و تقویت روحی

  .واجتماعی
و عدم تمرکـز در امـور   ریزي  برنامهستگذاري و ایجاد نهادي متمرکز براي امور سیا ◘

 . اي هاي فنی وحرفه اجرایی آموزش
اقتصادي با حفظ شـئونات   آموزش و ،مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی ◘

 )98 :1384اندیشمند و همکاران، . (هاي متعالی شخصیت اسالمی زن خانواده و ارزش
 

 )1374- 1378(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ۀعدوم توس ۀهاي آموزشی در برنام سیاست
از  مراکز آمـوزش  ۀپرورش در جهت تحقق هدف توسع هاي بخش آموزش و سیاست
اي طراحی شده اسـت کـه در پایـان برنامـۀ دوم هـدف       بخش غیردولتی به گونهسوي 

دولتـی تحقـق   دانش آموزان بـه مراکـز آمـوزش غیر    درصد از کل 20واگذاري حداقل 
  .یابد
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ادارة واحـدهاي آموزشـی و نظـارت بـر      ور اجراي سیاست عـدم تمرکـز و  به منظ
  .شدها تشکیل خواهد  عملکرد مالی آنها شوراي مناطق آموزشی در سطح شهرستان

اعطـاي تسـهیالت    -تسهیل در امر مدارس غیردولتـی از طریـق واگـذاري زمـین     
 فــروش ،اعتبـاري بـا پرداخـت بخشــی از سـود تسـهیالت از محــل بودجـۀ عمـومی       

گونـه مـدارس در تعیـین     با توجه به آزادي عمل این(تمام آموزشی  هاي نیمه ساختمان
 .اعمال شود) شهریه

عمومی به آموزش و پرورش به مناطق محـروم   ۀاولویت تخصیص اعتبارات بودج
 .و روستاها

بازنگري در محتواي کتب درسی، حـذف مـواد درسـی غیـر ضـروري در جهـت       
 .ایش کیفیت آموزشی دروس اساسیکاهش تعداد مواد درسی و افز

ــه منظــور جــذب ســرمایه  گــذاري بخــش خصوصــی و  ایجــاد تســهیالت الزم ب
اي مرتبط با نظـام آمـوزش    هاي فنی وحرفه هاي دولتی و غیردولتی در آموزش سازمان
 )98-99 :1384اندیشمند و همکاران، . (متوسطه

و فرهنگـی  اجتمـاعی   ،اقتصـادي  ۀسـوم توسـع   ۀهـاي آموزشـی در برنامـ    سیاست
)1383-1379( 

 ۀسـوم توسـع   ۀك آموزش و پـرورش در برنامـ  راهبردهاي  برخی از مهمترین سیاست
  :شرح ذیل ارائه شده استه دولت ب
هاي برابر آموزشی و پرورشی  هاي الزم براي برخورداري از فرصت ایجاد زمینه ◘

  .التعلیم و تعلیم آموزش عمومی به کلیه افراد الزم
 هـاي آمـوزش و   و تقویت بخش خصوصی در فعالیـت  افزایش مشارکت مردم ◘

 .پرورش
اصالح ساختارسازمانی و تشکیالتی در بخش آمـوزش و پـرورش در راسـتاي     ◘

 )همان منبع. (کاهش تمرکز و افزایش اختیارات مدیران در سطوح مختلف
 ۀچهـارم توسـع   ۀهاي برنام وضعیت آموزش عالی در سند چشم انداز، سیاست ◘

  فرهنگی اجتماعی و  ،اقتصادي
در سـطح   فنّاوري، ایران آینده را در جایگاه اول اقتصادي، علمی و  انداز سند چشم    

ـ  هاي کلی و مضامین دوازده سیاست .آسیاي جنوب غربی تصویر کرده است ۀمنطق  ۀگان
، »بسترسـازي بـراي رشـد سـریع اقتصـادي     «برنامۀ چهارم توسعه مواردي را همچـون  

، »فرهنگـی  ۀتوسـع «، »مت و بهبود کیفیـت زنـدگی  ارتقاي سال«، »حفظ محیط زیست«
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مـوارد   ۀرا عنوان کرده است کـه تـأمین همـ   » مبتنی بر دانایی ۀتوسع«، »فضایی ۀتوسع«
دانـایی از اهـم وظـایف، کارکردهـا و      ۀدانایی است و توسع ۀگفته مبتنی بر توسع پیش

یابی بـه  توان گفت کـه دسـت   به بیان دیگر، می .هاي بخش آموزش عالی است مأموریت
اهداف مذکور مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد بخش آموزش عالی مربـوط اسـت کـه    

هـاي   هـا و بخـش   زمینـه  ۀنیروي انسانی متخصص در همـ  ةکنند در وجه مستقیم تأمین
با این توضیح که بسترسازي براي رشد سـریع   .شود اقتصادي و اجتماعی محسوب می

فضایی  ۀفرهنگی و توسع ۀزندگی و یا توسعارتقاي سالمت و بهبود کیفیت  اقتصادي، 
هـاي   آگـاه بـه مسـائل روز در عرصـه     آموخته و جز در سایه وجود افرادي آگاه، دانش

تواند باشد، بلکه در حد خود به عنوان شرط الزم حصول بـه   پذیر نمی گفته امکان پیش
سـازد، بسترسـازي و فـراهم     نتیجه محسوب است و آنچه که این شرط را محقـق مـی  

اجراي برنامه است که باید به عنوان شرط کافی مـورد توجـه قـرار گیـرد      ۀآوردن زمین
  .)irandocسایت (

هـاي توسـعه یـا بـه عبـارت دیگـر        اجـراي برنامـه   ۀنظر به اینکه ایجاد بستر و زمین  
بنـابراین، بخـش آمـوزش عـالی     . سازي در هر بخش به آموزش نیازمند اسـت  فرهنگ

هـاي فرهنگـی الزم را    ستقیم ایفاي نقش کند و زیرسـاخت ناگزیر باید به صورت غیرم
  .)irandocسایت (ها فراهم سازد  براي تحول در تمامی بخش

تـوان بـه    چهارم توسـعه را مـی   ۀبه این ترتیب، تکلیف بخش آموزش عالی در برنام  
 ۀدانـایی اسـت و توسـع    ۀها در گرو توسـع  بخش ۀهم ۀاین نحو خالصه کرد که توسع

چهـارم   ۀنگاه محوري برنام ،به بیان دیگر .کلیف بخش آموزش عالی استدانایی نیز ت
شـرط   آموزش عالی پیش ۀبخش آموزش عالی مؤید این حقیقت است که توسع ۀتوسع
  .)irandocسایت (ها است  سایر بخش ۀتوسع

  
اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري    ،اقتصادي ۀچهارم توسع ۀهاي آموزشی در برنام سیاست

  )1384-1388(اسالمی ایران 
ریزان و پژوهشگران کشـور فصـل    به مدد مشارکت جمعی دانشگاهیان، مدیران، برنامه

اختصـاص یافتـه   » مبتنـی بـر دانـایی    ۀتوسع«چهارم توسعه به  ۀبرنام ۀمستقلی از الیح
  .است
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  چهارم توسعه  ۀاهداف آرمانی آموزش و پرورش و آموزش عالی در برنام
  ورش کشوراهداف آرمانی آموزش و پر )الف

هاي اساسی بخش آموزش و پرورش از چهار محور تشکیل شده  گیري اهداف و جهت
  : است که عبارتند از

  )هاي برابر یادگیري و دسترسی به آموزش و پرورش براي همه فرصت(عدالت  ◘
  کیفیت ◘
  آموزان تقویت هویت دینی و ملی دانش ◘
  )irandocسایت ( هاي غیردولتی در امر آموزش و پرورش مشارکت بخش ◘

  
  اهداف آرمانی آموزش عالی کشور )ب

  : اهداف آرمانی عبارتند از
دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانـا در تولیـد    :هدف اول

   :با اهداف کیفی زیر فنّاوريعلم و 
  کارآمد کردن نظام آموزش عالی کشور ◘
  انداز توسعه منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم ◘
  توسعه دسترسی به آموزشی عالی ◘
کارآمد کردن نظام حمایـت مـالی از دانشـگاهیان مبتنـی بـر دیـدگاه عـدالت         ◘

  اجتماعی
در سطح منطقه آسیاي جنـوب   فنّاوريدستیابی به جایگاه اول علمی و  :هدف دوم

 : غربی با اهداف کیفی زیر
  هاي نو و پیشرفته  فنّاوريهاي مرتبط با  ت ویژه از آموزشحمای ◘
ــ  ◘ کــار و ابتکــار و  ۀحمایـت از اســتعدادهاي فنــی پژوهشــی و تقویــت روحی

  کارآفرینی
  افزاري و توسعه مرزهاي دانش تقویت نهضت نرم ◘

هـاي   یافته متکـی بـر اصـول اخالقـی، ارزش     توسعه ۀدستیابی به جامع: هدف سوم
 : اهداف کیفی زیراسالمی و هویت ملی با 

خودباوري، پویـایی فکـري و التـزام     ۀگسترش و تعمیق معرفت دینی، روحی ◘
  اجتماعی
 )irandocسایت ( ارتقاي بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان ◘
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ی بخش آموزش عالیاهداف کم 
◘ گـذاري   چهارم به شکل شاخص هـدف  ۀی بخش آموزش عالی در برناماهداف کم

آن با  ۀیادشده و مقایس ۀها درسال اول برنام رد این شاخصنگاهی به عملک. شده است
که سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان در حد  دهد شده نشان می اهداف منظور

. اسـت  1383درصد بوده که این مقدار در حد یک درصد بیشتر از عملکـرد سـال    33
ت تکمیلـی در   الهـاي تحصـی   براساس اهداف برنامه مقرر است، سهم دانشجویان دوره

درصـد افـزایش یابـد، افـزایش تعـداد دانشـجویان        1/0چهارم در حـدود   ۀطول برنام
ی در سـال اول برنامـه شـده    ت تکمیلی موجب تحقق این هدف کم هاي تحصیال دوره
  .است
 45چهارم در حـد   ۀهمچنین ثبات سهم دانشجویان بخش غیردولتی در طول برنام ◘

در حـالی کـه افـزایش    . ی برنامـه یادشـده اسـت   مهاي ک درصد، یکی دیگر از شاخص
سبب افزایش سهم دانشجویان این بخـش در   1384دانشجویان بخش غیردولتی درسال

شاخص نسـبت دانشـجو بـه هیـأت علمـی بـراي       . درصد کل دانشجویان شد 47حد 
نفـر   18برابـر   1383در سـال   فنّـاوري وزارت علـوم، تحقیقـات و    ۀدانشجویان روزان

ی این شـاخص در سـال   مقدار کم. قابل هر عضو هیأت علمی بوده استدانشجو در م
 نفر دانشجو در برابر هر عضو هیأت علمی است 18اول برنامه چهارم نیز برابر 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی   ۀمیزان این شاخص براي دانشجویان روزان
هر عضـو هیـأت علمـی    نفر دانشجو در مقابل  8که فاقد هدف در برنامه است، معادل 

  .)irandocسایت (است 
اجتمـاعی و فرهنگـی    ،اقتصادي ۀچهارم توسع ۀهاي آموزش و پرورش در برنام سیاست
 کشور 

  ؛شغلی مدیران ةارتقاي سطح علمی و تخصصی و افزایش انگیز ◘
هـاي   محوري و تقویت نقـش هیـأت   بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه ◘

  ؛مدرسه ةامنا در ادار
  ؛اي آنان هاي حرفه مهارت ۀشغلی معلمان و توسع ةفزایش سطح علمی و انگیزا ◘
  ؛ها هاي پژوهشی و همکاري با دانشگاه فعالیت ۀتوسع ◘
  ؛سطوح ۀهاي اصلی آموزش و پرورش در کلی گیري مدار شدن تصمیم پژوهش ◘
 فنّـاوري آمـوز پژوهنـده و توسـعه     ریزي درسی متناسـب بـا رویکـرد دانـش     برنامه ◘

  ؛اطالعات
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هـاي آموزشـی و پرورشـی و افـزایش      سازي فعالیـت  تقویت رویکرد تلفیق و توأم ◘
  ؛هاي تربیتی معلمان مهارت

گـذاري دولتـی بـراي تـأمین امکانـات       وري منـابع و افـزایش سـرمایه    ارتقاي بهره ◘
   ؛آموزشی و افزایش پوشش

هـاي غیردولتـی در آمـوزش و     مشارکت مردم و تقویت حمایـت از بخـش   ۀتوسع ◘
   ؛پرورش

هـاي الزم بـراي    اي و ایجـاد انگیـزه   هاي فنی و حرفه کمی و کیفی آموزش ۀوسعت ◘
جذب و هدایت استعدادهاي مناسب و تأمین تسهیالت، ظرفیـت و منـابع الزم جهـت    

  ؛ها این قبیل آموزش ۀایجاد و جلب امکانات جامعه براي توسع
اسـاس  دبستانی بر  پیش ةتوسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش عمومی و دور ◘

  ؛ملی آموزش براي همه ۀسند برنام
ــی      ◘ ــمی و روان ــالمت جس ــطح س ــاي س ــدنی و ورزش و ارتق ــت ب ــعه تربی توس

  ؛آموزان با اولویت دختران و منابع انسانی دانش
  ؛توسعه و بهبود فضاهاي آموزشی، پرورشی و آموزشی ◘
هاي درسی بـراي ایجـاد زمینـه جهـت تقویـت و       منعطف ساختن ساعات در برنامه ◘

سـایت  (هـاي فرهنگـی و هنـري    هـاي زنـدگی و برنامـه    ربیت بـدنی، مهـارت  توسعه ت
irandoc(؛  

 
 بخش آموزش و پرورش ۀهاي توسع تهدیدها و محدودیت

  تهدیدها )الف
جهانی شدن و تأثیر آن در تربیت بدنی و هویت ملی و نقـش خـانواده و پیـدایش     ◘

  ؛ات و ارتباطاتاطالع فنّاورينیازهاي مهارتی جدید شغلی و شهروندي مبتنی بر 
علم در دنیا، کهنه شدن سـریع دانـش و عـدم تغییـر در      ةکنند تولید فزاینده و خیره ◘

  ؛محتواي آموزش و توانمندي معلمان متناسب با این تحوالت
  ؛گسترش امکانات ارتباطی در جامعه و تأثیرپذیري نامطلوب ◘
رف اي به آمـوزش منـابع انسـانی و آمـوزش و پـرورش از طـ       عدم نگرش سرمایه ◘

   ؛گذار کشور و مبادي توزیع و تخصیص منابع ها و مراجع سیاست سازمان
هاي آموزش بـراي زیسـتن و آمـوزش بـراي      آموختن به حیطه ۀعدم گسترش دامن ◘

  ؛همزیستی با دیگران
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ریـزي متناسـب ایـن     مشارکتی بودن ماهیت تعلیم و تربیت و فقـدان نظـام برنامـه    ◘
  ؛ویژگی

ي آموزشی و درسـی از جهـت تـأمین آمـوزش بـا      ریز عدم انعطاف در نظام برنامه ◘
  ؛اي و جنسیتی هاي فردي، فرهنگی، منطقه کیفیت با تکیه بر نیازهاي آینده و تفاوت

در میان پسران بـه   ویژه  بههاي باالتر  تحصیل در دروه ۀادام ةکاهش تدریجی انگیز ◘
   ؛سبب شرایط اقتصادي خاص در جامعه

تعلیم و تربیت در آموزش  فرایندها بر  انشگاهگزینش دانشجو در د ةتأثیر منفی شیو ◘
  ؛و پرورش

اي و سطح تحصـیالت معلمـان بـا نیازهـاي شـغلی       هاي حرفه عدم تناسب مهارت ◘
  ؛آنان
  ؛)irandocسایت ( الزم در معلمان براي خدمت مورد انتظار ةکاهش انگیز ◘
  
  ها محدودیت )ب
مـومی و عـدم   تأثیرپذیري آموزش و پـرورش از قـوانین، مصـوبات و مقـررات ع     ◘

  ؛برخورداري از اختیارات کافی و مورد نیاز
گیـري و   عدم تناسب ساختار بخش با اندازة آن، تمرکـز بـیش از حـد در تصـمیم     ◘

  ؛فقدان اختیار کافی مدیران واحدهاي آموزشی
  ؛فقدان و یا ضعف آمایش سرزمین در الگوي توسعه کشور ◘
تـرین   بـه عنـوان اصـلی   مند به منابع انسـانی آمـوزش و پـرورش     عدم نگرش نظام ◘

  ؛کشور ۀزیرساخت توسع
 ۀگیـري در زمینـ   عدم توجه و همراهی الزم از سوي مراجع سیاستگذاري و تصمیم ◘

  ؛رفع مشکالت معیشتی و رفاهی فرهنگیان
گویی به تقاضاي اجتماعی بـه آمـوزش و پـرورش بـا      محدودیت منابع براي پاسخ ◘

  ؛کیفیت مورد نظر
   ؛هاي مشارکتی ردولتی براي توسعه روشهاي کافی در بخش غی نبود ظرفیت ◘
  ؛هاي آموزشی نابرابري در دستیابی به فرصت ◘
  ؛هاي باالتر عدم توجه الزم به دوره آمادگی به عنوان پایه و اساس آموزش در دوره ◘
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آموزي بر نیاز به سایر عوامل آموزشی و عـدم   تأثیر فعل و انفعاالت جمعیت دانش ◘
  ؛)irandocسایت (این تغییراتتناسب منابع و امکانات موجود با 

 
 ها و قابلیت هاي توسعه بخش آموزش و پرورش فرصت

  ها فرصت )الف
هاي علمی و پژوهشی و گرایش بـه مـدیریت علمـی در آمـوزش و      توجه به جنبه ◘

  ؛پرورش
مـردم   ۀو اقبـال و حساسـیت عامـ   ) هاNGO(ها و نهادهاي غیردولتی  رشد سازمان ◘

فرزندان خود و پیشگامی آنان در کارهـاي خیـر و    ۀینبراي تعلیم و تربیت شایسته و به
  ؛المنفعه اقدامات عام

نیـروي انسـانی رسـمی و پیمـانی و امکـان       ۀقابـل مالحظـ  ) بازنشسـتگی (خروج  ◘
  ؛جایگزینی با نیروهاي توانمندتر

  ؛آموزي التعلیمان و جمعیت دانش کاهش نوسانات تند و شدید در آمار الزم ◘
گیري مطلوب و  هاي علمی معلمان و امکان بهره نهاي صنفی و انجم تشکل ۀتوسع ◘

  ؛ها براي آموزش و پرورش مناسب از این ظرفیت
  ها قابلیت )ب
  ؛ابتدایی ةپوشش تحصیلی نسبتاً کامل دور ◘
  ؛سواد کشور سوادآموزي و کاهش جمعیت بی ۀتوسع ◘
هـاي فرهنگـی از طریـق آمـوزش و      سازي و تحقق اهداف و برنامـه  امکان فرهنگ ◘

هـا و نهادهـاي    ترین و مؤثرترین بسـتر ارتبـاطی بـا خـانواده     نوان گستردهپرورش به ع
  ؛اجتماعی

  ؛آموزش فراینداطالعات در  ۀنسبتاً مناسب براي مبادل فنّاوريدسترسی به  ◘
هـا   برخورداري آموزش و پرورش از صدها مرکز آموزش عالی مصوب و دانشکده ◘

  ؛علمی منابع انسانی ارتقاي ۀبرداري در زمین و دانشگاه مستقل قابل بهره
برخورداري آموزش و پرورش از نیروي انسانی با میانگین سطح تحصیالت نسـبتاً   ◘

سـایت  ( تحصـیل و ارتقـاي سـطح تحصـیالت     ۀمطلوب و واجـد انگیـزه بـراي ادامـ    
irandoc(؛  
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 بخش آموزش عالی ۀها و تنگناهاي توسع محدودیت
  ؛ناکافی بودن سهم آموزش عالی از اعتبارات عمومی ◘
   ؛فی نبودن امکانات نظام آموزش عالی براي حفظ و جذب نخبگانکا ◘
  ؛ها ناکافی بودن سرانه فضا، امکانات و منابع اطالعات در دانشگاه ◘
  ؛کمبود اعضاي هیأت علمی و الزام اشتغال بیش از حد آنان به تدریس ◘
  ؛نبود سازوکار مؤثر براي آموزش مداوم اعضاي هیأت علمی ◘
  ؛رزیابی و اعتبارگذاري در عرصه آموزش عالینبود نظام جامع نظارت، ا ◘
  ؛کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی براي پاسخگویی متناسب به نیازهاي جامعه ◘
  ؛ها، کارآفرینی، خالقیت و نوآوري در نظام آموزشی توجهی به پرورش مهارت کم ◘
  ؛هاي تحقیقاتی ها با مؤسسه کافی نبودن ارتباطات دانشگاه ◘
  ؛ریزي آموزشی کشور هاي مربوط به برنامه وهشناکافی بودن پژ ◘
  ؛ناکافی بودن تسهیالت اعطایی براي توسعه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی ◘
  ؛نارسایی قوانین و مقررات مرتبط با نظام آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی ◘
هاي علمی  هاي مالی دولت و نامشخص بودن جایگاه آموزش ناکافی بودن حمایت ◘
  ؛کاربرديـ 
  ؛ناکافی بودن مدرس و منابع ویژه نظام آموزشی علمی ـ کاربردي ◘
هـاي توسـعه    ریـزي  هاي مـرتبط بـا آمـایش سـرزمین در برنامـه      گیري فقدان جهت ◘

  آموزش عالی
هـاي آموزشـی    هـاي نـوین در شـیوه    فنّاوريرسانی و  هاي اطالع فقدان زیرساخت ◘
  )مانند آموزش الکترونیکی(
  دم نسبت به مشارکت در آموزش عالیناکافی بودن نگرش مر ◘
  هاي کالن و الگوهاي رفتار فرهنگی در سطح کشور ضعف سیاست ◘
  هاي فرهنگی دانشجویی ناچیز بودن سرانه فعالیت ◘
  )irandocسایت ( ها هاي فرهنگی در دانشگاه روشن نبودن مفهوم فعالیت ◘
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  امکانات و قابلیت هاي توسعه آموزش عالی
 ۀآموزش عـالی و گـرایش عمـومی بـه سـوي توسـع      سالمت فضاي فرهنگی نظام  ◘

  ؛فرهنگ و معنویت
مند به آموزش و پژوهش در داخل و خارج  آموختگان توانمند و عالقه وجود دانش ◘

  ؛کشور
  ؛وجود داوطلبان باهوش، مستعد، داراي خالقیت و نوآوري ◘
  ؛اقبال جامعه زنان کشور به آموزش عالی ◘
آمـوزش   ۀهاي مردمـی از توسـع   مایتمساعد فرهنگی براي افزایش ح ۀوجود زمین ◘

  ؛عالی
  ؛آموزش عالی ۀگذاري بخش غیردولتی در توسع امکان سرمایه ◘
  ؛آموزش عالی ۀهاي نو براي توسع فنّاورياطالعات و سایر  فنّاوريگیري از  امکان بهره ◘
  ؛هاي متنوع براي دسترسی به آموزش عالی وجود شیوه ◘
  ؛عرضه گسترده و توسعه دانش در کشور ◘
  ؛امکانات آموزش عالی در سراسر کشورتوزیع  ◘
و قابلیت ارائه و صدور خدمات آموزش عالی به متقاضیان خارج از   وجود فرصت ◘

  ؛کشور
  ؛المللی روند رو به رشد حضور دانشگاهیان در مجامع علمی و بین ◘
هاي مکمـل   دوره(افزایی جامعه علمی کشور  آموزش مداوم براي دانش ۀامکان ارائ ◘

  ؛)مدت و کوتاه
  ؛هاي مختلف هاي علمی در رشته گیري و فعالیت قطب کلش ◘
سـایت  (آموزش عـالی  ۀهاي جهانی مانند یونسکو از توسع دیدگاه حمایتی سازمان ◘

irandoc(؛  
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آموزشی با توجه به  ةآموزش عالی در حوز ۀهاي کلیدي توسع وضعیت شاخص )الف
  چهارم توسعه ۀآموزش عالی در برنام ۀسند ملی توسع

  اخصعنوان ش ردیف
ۀ پایان برنام
  سوم

 )1383سال (

ۀ پایان برنام
  چهارم

 )1388سال (

وضع 
  موجود

سال (
1386( 

درصد تحقق 
 )1386(شاخص 

 60 %27 %30 %20 پوشش آموزش عالی 1
 88 4800 5000 3300 تعداد دانشجو در صدهزار نفر 2

3 
سهم دانشجویان کاردانی به کل 

 64 %5/35 %5/37 %32  دانشجویان

4 
 –ت علمی به دانشجو ئینسبت ه
 )در وزارت علوم( –روزانه 

 75 5/17به  1 17به  1 19به  1

5 
ت علمی به دانشجو ئنسبت هی

 )دانشگاه پیام نور(
 80 300به  1 250به  1 620به  1

  )msrtسایت : منبع(
  

آموزشـی   ةآموزش عالی در حوز ۀهاي کلیدي توسع جدول فوق وضعیت شاخص
امـا  . دهد چهارم توسعه را نشان می ۀآموزش عالی در برنام ۀعبا توجه به سند ملی توس

هـاي اخیـر از لحـاظ     در سـال  فنّـاوري بر اساس عملکرد وزارت علـوم، تحقیقـات و   
بینـی برنامـه،    ها نسـبت بـه پـیش    پذیرش دانشجو و جذب هیأت علمی تحقق شاخص

 .بیشتر است
  
 آموزشی ةدر حوز وريفنّاهاي عملکردي وزارت علوم، تحقیقات و  وضعیت شاخص )ب

)1386-1383(  
پایان برنامه  عنوان شاخصردیف

  سوم
ــال ( ســــ

1383( 

ــع  وضــ
  موجود

ــال ( ســ
1386( 

درصـــد 
 رشد

 -30 %30 %45 سهم دانشگاه آزاد اسالمی در آموزش عالی 1
 500 131 21 تعداد نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی 2
 40 18500 13000 )وزارت علوم(ت علمی ئتعداد کل اعضاي هی 3
ت علمـی  ئـ ت علمی استادیار و باالتر به کل اعضاي هیئتعداد اعضاي هی 4

 )وزارت علوم(
7500 13000 70 
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پایان برنامه  عنوان شاخصردیف
  سوم

ــال ( ســــ
1383( 

ــع  وضــ
  موجود

ــال ( ســ
1386( 

درصـــد 
 رشد

 17 %70 %60 ) وزارت علوم(ت علمی ئوضعیت هرم هی 5
طـرح  (ت علمـی  ئـ ت علمی بـا قـانون نحـوه تـامین هی    ئجذب عضو هی 6

 )سربازي
162 250 55 

 150 1500 600 دکتري به منظور تامین هیات علمی تخصیص سهمیه بورس دانشجویان 7
 29 %18 %14 ) وزارت علوم(نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان  8
 125 %37 %17 )شانس قبولی(درصد پذیرش داوطلبین آزمون سراسري  9
 130 %23 %10 )شانس قبولی(درصد پذیرش داوطلبین تحصیل در دانشگاه پیام نور  10
وزارت (هـاي تحصـیالت تکمیلـی    تعداد رشته محل هاي دایـر در دوره  11

  )علوم
4300 5800 35 

 100 20000 10000 تعداد رشته محل ها در آزمون سراسري 12
هاي درسی مصوب جدید در دوره هاي تحصیالت تکمیلی نسبت برنامه 13

 هاي مصوب جدید به کل برنامه
50% 80% 60 

و مراکز آموزش عـالی دولتـی داراي مجـوز از شـوراي      ها تعداد دانشگاه 14
 )وزارت علوم(گسترش 

50 75 50 

تعداد موسسات آمـوزش عـالی غیردولتـی غیرانتفـاعی داراي مجـوز از       15
 )موسسه دایر هستند 118(عالی  شوراي گسترش آموزش

70 170 143 

  )msrtسایت : منبع(
 

در  فنّـاوري وم، تحقیقات و هاي عملکردي وزارت عل در جدول فوق وضعیت شاخص
هدف برنامه چهارم توسعه در  گونه که اشاره شد همان. دهد حوزه آموزشی را نشان می

ریـزي   گذاري و برنامـه  درصد بوده است ولی به دلیل سیاست 70برابر با  86پایان سال 
هـاي   اهداف حوزه آموزشی از لحاظ شاخص 1386انجام شده در شش ماهه اول سال 

  . حقق پیدا کرده استعملکردي ت
 چالش هاي پیش روي توسعه آموزش عالی

q هاي آموزش عالی پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی فزاینده براي ورود به دوره  
q     لزوم تغییر نگرش مسئوالن به آموزش عالی از یک بخش خدماتی بـه یـک بخـش

  اي زیربنایی و سرمایه
q عات لزوم بازتعریف نقش و کارکرد آموزش عالی در عصر اطال  
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q هاي جامعه و ضعف نقـش تأثیرگـذاري دانشـگاه بـر      تأثیرپذیري دانشگاه از بحران
  جامعه

q  پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی کشور فرایندضرورت اصالح  
q لزوم حفظ و ارتقاي کیفیت در عین افزایش کمیت در آموزش عالی  
q    زهـاي  یافتـه منطبـق بـا نیا    مـدار و مهـارت   ضرورت تربیت نیـروي انسـانی دانـش

  افزاري هاي جدید و نهضت نرم فنّاوري
q تحقیقات علوم انسانی ویژه  بههاي تحقیقات  توجهی به یافته کم  
q ها با سایر نهادهاي اجتماعی کافی نبودن تعامل دانشگاه  
q آموختگان دانشگاهی هاي شغلی مناسب براي جذب دانش کمبود فرصت  
q یل و بـروز گسـیختگی   نشده جوانان ایرانـی از کشـور بـراي تحصـ      خروج هدایت

  فرهنگی
q شده اسـتعدادهاي کشـور در کشـورهاي حـوزه خلـیج       ریزي مقابله با جذب برنامه

  فارس
q     سـایت  (توجه به پدیده جهانی شدن و عـوارض ناشـی از آن در عرصـه فرهنگـی

irandoc(  
 

  گیري بحث و نتیجه
ه بـراي  همان گونه که اشاره شد، امروزه اکثر کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسع

هـاي میـان   رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود مبادرت به تدوین برنامه
ریزي در ایران بعد از جنگ جهانی دوم آغاز برنامه. نمایندمدت و بلندمدت توسعه می

آغاز شده بود، در سـال   1325شد و الیحه اولین برنامه عمرانی که مقدمات آن از سال 
در دوره قبـل از انقـالب اسـالمی پـنج برنامـه      . ي ملی شـد تقدیم مجلس شورا 1327

بعد از پیروزي انقالب اسالنی، شاهد تدوین چهار برنامه . توسعه به مرحله اجرا درآمد
 6تنظـیم  . ایمهاي کلی نظام بودهانداز بیست ساله و سیاستتوسعه و تدوین سند چشم

برنامـه   4و تنظـیم  ) 1356 – 1227(برنامه در سالهاي قبل از انقالب  5برنامه و اجراي 
-بعد از انقالب مسلماً گنجینه با ارزشی از تجربیات تلخ و شیرین درخصـوص برنامـه  

توانـد بـه مثابـه چراغـی بـراي      دهد که مـی ریزي و اجراي برنامه را در اختیار قرار می
هـاي  با مرور مختصـري بـر برنامـه   . روشن ساختن راه آینده حرکت به کار گرفته شود

یـابیم  هاي توسعه بعد از انقالب اسالمی در مـی رانی قبل از انقالب اسالمی و برنامهعم
هاي توسعه و عمرانی از لحاظ مبانی تئوریک، تحت تأثیر ادبیات اقتصـادي و  که برنامه
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هـاي بخـش    خالصه اینکه براي تعیین سیاسـت . اندالمللی بودهرویکردهاي مجامع بین
  :شود میآموزش محورهاي زیر پیشنهاد 

همکـاري و  . 2عامل انسـانی  . 1ها بخش آموزش باید محورهاي  در تعیین سیاست .1
پرهیـز از  . 3 فنّـاوري ها و راهبردهاي علـوم، تحقیقـات و    هماهنگی در تعیین سیاست

ساماندهی مدیریت و فراینـد تعیـین   . 5توجه به خدمات نرم . 4هدایت و کنترل شدید 
و تعیین راهبردهـاي بخـش آمـوزش از طریـق      سیاستگذاري. 6ها و راهبردها  سیاست

ساختار نیروي انسانی و منـابع مـورد توجـه قـرار      -7فرایندي علمی، مشارکتی پویا و 
  .گیرد

تواننـد داراي رهنمودهـایی بـه     هاي توسعه می ها و اهداف مدون در برنامه سیاست .2
 :شرح زیر باشند 

هـاي   پذیر و اداره پیشرفت ها و اهداف اعمال مدیریت کارا و مؤثر را امکان سیاست •
 .کنند تر می فرهنگی و اجتماعی را آسان

هاي آن را براي پیشـرفت   ها و اهداف نحوه تعیین ساختار دولت و سیستم سیاست •
 .کنند برنامه توسعه روشن می

ها و اهداف تعهد و التزام مـدیران اجرایـی را در سـطوح مختلـف فـراهم       سیاست •
عمل، هر دستگاه اجرایـی بـه جـاي کارهـاي روزمـره و       زیرا با داشتن برنامه. کنند می

 .پراکنده هدف مشخصی را پیش روي دارد
 . سازند ها و اهداف کنترل و ارزیابی مؤثر روند برنامه را فراهم می سیاست •
   :توسعه بخش باید  هاي آموزشی برنامه در تهیه و تدوین سیاست .3
 .ورد توجه قرار گیردالزامات فنی، عمومی، مدیریتی، فرهنگی و ساختاري م •
 .اي و جهانی آموزش عالی در نظر گرفته شود اندازهاي آینده ملی، منطقه چشم •
 .مورد توجه قرار گیرد 1400هاي مهم آموزش عالی در ایران  چالش •
 .ها و اجزا بخش مورد تأکید قرار گیرد تعامل بین بخش •
و پـرورش و   ها، رسالت و اهداف نظام آمـوزش  ها در راستاي تحقق آرمان سیاست •

 .آموزش عالی تدوین شود
 .ها دقیقاً مشخص شود نیازهاي اجرایی سیاست پیش •
اندیشـی و معطـوف بـه هـدف بخـش و       بینی، آینـده  ها براساس اصل واقع سیاست •

 .فرابخش باشد
ایجاد تعهد یـا عـزم ملـی، تـدوین برنامـه عملیـاتی، تـدوین نظـام مـالی، تـدوین            •

ك نیـروي انسـانی متخصـص بـراي اجـراي      ، تـدار )ترسـیم افـق زمـانی   (کـار   گردش
 .هاي برنامه امري ضروري است سیاست
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  منابع
گذاري در آمـوزش و  تسیاس .)1384(ریبا و موسوي، فرانک کریمی، ف ؛اندیشمند، ویدا

  .شیراز، انتشارات فرامتن، چاپ اول .)تا هزاره سوم(پرورش 
 .، تهران1347-1351: ربرنامه عمرانی چهارم کشو .)1347(سازمان برنامه و بودجه 
، 1342-1346: گزارش عملکـرد برنامـه عمرانـی سـوم    ) تا بی(سازمان برنامه و بودجه 

 .تهران
، پیوست برنامه اول بخش آمـوزش عـالی،   )سابق(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

1372 - 1368. 
، پیوست برنامـه چهـارم بخـش آمـوزش     )سابق(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 

  1384 – 1388عالی، 
ی، ، پیوست برنامه دوم بخش آموزش عـال )سابق(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

1378 - 1374.  
، پیوست برنامه سوم بخش آموزش عـالی،  )سابق(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

1383 - 1379.  
امـه سـوم   ، راهکارهاي اجرایی قـانون برن )سابق(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

  .1379 - 1383ایران  می توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسال
  .نشر ویرایش :تهران .ریزي آموزشی برنامه .)1380(فیوضات، یحیی 

پیشـنهاد برنامـه پـنجم     .)1350(ریـزي علمـی و آموزشـی     مؤسسه تحقیقات و برنامـه 
 .آموزش عالی، تهران

برنامـه جـامع دراز مـدت     .)1354(وزشـی  ریزي علمی و آم مؤسسه تحقیقات و برنامه
 .ریزي آموزشی مرکز برنامه :آموزشی کشور، کتاب نخست، تهران

ایـران، قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و         مـی   مجلس شوراي اسال
 .1385 – 1388ایران،  می هوري اسالفرهنگی جم

ي، اجتمـاعی و فرهنگـی   ایران، قانون برنامه اول توسعه اقتصـاد  می مجلس شوراي اسال
  .1368 - 1372ایران،  می جمهوري اسال

ایران، قانون برنامه دوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     می مجلس شوراي اسال
  .1374 - 1378ایران،  می جمهوري اسال

ایران، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    می مجلس شوراي اسال
  .1379 - 1383یران، ا می جمهوري اسال



  
  
 

61  ... ریزي آموزشی در ایران سیاستگذاري و برنامه
 

  .سازمان سمت :تهران .ریزي آموزشی مبانی برنامه. )1381(پور، بهرام  محسن
. ریزي آموزش و پرورش در ایـران  بازنگري تجربه برنامه .)1369(نفیسی، عبدالحسین 

  .22-23شماره  ،فصلنامه تعلیم و تربیت
ورش در ایـران  ریزي آموزش و پـر  هبازنگري تجربه برنام .)1371(نفیسی، عبدالحسین 

 .19شماره  ،فصلنامه تعلیم و تربیت .بعد از انقالب اسالمی
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