
 34-43، ص 1395 پاییز ، 7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 دهيچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
انسان پیچیده ترین مخلوق روی کره زمین است و آموزش و پرورش با پیچیده ترین بخش این 

مخلوق، یعنی با ذهن و اندیشه آن سروکار دارد. آموزش و پرورش، موظف است بر حسب وظایف 

فراهم سازد، دانش خود جامعه را رشد اخالقی دهد. زمینه ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی را 

برای تحقق موجود را منتقل نماید و زمینه افزایش آن و هم آفرینش دانش های جدید را مهیا نماید.

این وظایف مهم ، برنامه ریزی و سیاست گذاری های دقیق ، منطقی ، علمی و برگرفته از نیازهای 

 زمینه مسئولیت دارند . فعلی جامعه نقش بسزایی دارد که سازمان ها و نهاد های مختلفی دراین

شورای عالی آموزش و پرورش از نهادهای بسیار موثری است که دارای جایگاه رفیعی در نظام 

و ازلحاظ قانونی ، اصلی ترین مرجع تصمیم  و وظایف مهمی را به عهده دارد کشورماست آموزشی

سعی شده است  گیری و سیاست گذاری در حوزه مسائل آموزش و پرورش می باشد .دراین مقاله

ضمن بیان تعاریفی از سیاست و سیاست گذاری ، به معرفی و تشریح وظایف شورای عالی آموزش و 

پرورش پرداخته و برخی از رویکردهای این شورا و تعداد معدودی ازمصوبات آن را در طول سال 

این نهاد قانونی  های گذشته مورد نقدوبررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقاء جایگاه

 در کشور ارائه گردیده است .

 

سیاست ، سیاست گذاری ، آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

سهم نهاد تعلیم و تربیت در حیات فردی و اجتماعی غیر قابل انکار است. به همین دلیل اندیشمندان از نهاد تربیتی بعنوان مدار 

اینکه مگر قطعاً هیچ نهاد تربیتی موفق به این نقش کارا نیست . نموده و بر نقش آموزش و پرورش تأکید دارند توسعه یاد

با رویکردی محققانه به پدیده تعلیم و تربیت بنگرند. بدیهی است رویکردی محققانه  …سیاستگذاران،تصمیم گیران،مدیران ارشد اجرایی و

 وجبات توسعه همه جانبه آنرا فراهم آورد.به اجزای تعلیم و تربیت می تواند م

آموزش و پرورش در کشور ما ضمن اینکه در مواردی نمونه ای قابل تقلید برای ملت های دور و نزدیک بوده است ، خود نیز چه 

ش به سده اخیر مربوط از لحاظ محتوا و چه از نظر شکل ، ازملل دیگر تاثیر پذیرفته است . اوج این تبادل تجربیات در عرصه آموزش و پرور
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مرحله مستقلی در تاریخ  –که تاسیس دارالفنون مصداق مشخص آن است  –می شود . به طورکلی شاید بتوان دوران تاثیرپذیری از غرب را 

 ،ص ج(1388آموزش و پرورش کشور به حساب آورد .)ملک،

ی از این موضوع که تاکنون در کشور خودمان حال با توجه به درک اهمیت تعلیم و تربیت در موفقیت جوامع و نیز با آگاه

نتوانسته ایم سیاست گذاری هایی متناسب با فرهنگ ، عقاید ، ارزشها و تمدن کهن ایران در حوزه آموزش و پرورش را طراحی و اجرا کنیم 

بریم .یکی از این نهادهای  ، بیشتر به نقش و جایگاه استراتژیک نهادهای سیاست گذار و قانون گذار در زمینه مسائل آموزشی پی می

 تاثیرگزار ، شورای عالی آموزش و پرورش است .

همه طرح های علمی و آموزشی حتی اگر به دست عالم ترین و دقیق ترین کارشناسان تهیه شده باشد ، برای اجرا به تصویب نیاز 

ارد قوانین و مقررات مورد نیاز را بررسی و نصویب کند دارند . شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یک مرجع قانون گذاری مهم اختیار د

و مدیریت کالن فعالیت های آموزشی و پرورشی را به عهده گیرد . ترکیب اعضای آن توان علمی و اجرایی نسبتا باالیی را فراهم می کند تا 

ه های معقول و ممکن را به تصویب قادر باشند از دو بعد مهم نظری و عملی به طرح های پیشنهادی بنگرند و طرح ها و برنام

 (335،ص1389برسانند.)ملکی،

حال باید دید که آیا این شورا توانسته است سیاست های علمی و آموزشی را طوری پایه ریزی نماید که نیازهای جامعه هدف 

 ن سخنان مقام معظم رهبری گردد که : یعنی دانش آموزان را برآورده نماید و آنان را به مرحله ای از رشد و ارتقاء برساند که مشمول ای

شود دبستانى هم هست، میحاال که پیش -خواهیم آن کسى که از آموزش و پروش خارج میشود بعد از سیزده سال ما می"

خالقى: خواهیم. از نظر اچنین انسانى میهاى فکرى و مغزى، و با تدین؛ یکهاى اخالقى، برجستگیانسانى باشد با برجستگی -سیزده سال

اى که براى یک انسانِ ها و سایر خصوصیات اخالقىبین، امیدوار، بلندهمت، مثبت در قضاوتانسانى باشد شجاع، خوشخو، خیرخواه، خوش

هاى بسیار وسیعِ وآورى، مایل به ورود در میدانگر، اهل فکر، اهل نگیرید. از لحاظ خصوصیات فکرى: خلّاق، پرسشمطلوب شما در نظر می

شناس. ى رفتارى: آدم منضبط، قانونها و افکندن نور علم به وادى مجهوالت، و صاحب فکر. از جنبههاى بشر براى کشف دانستنینستنینادا

ها یکسان نیستند؛ شود. درست است که انسانشود چنین موجودى را تربیت کرد؟ البته؛ البته که میخواهیم. آیا میما چنین موجودى می

ها ى انسانطور معمول و عام، همهآورد؛ اما بهها را با اختالفاتى به وجود مىهاى گوناگون و مؤثرات گوناگون خلقتى، آدمندرست است که ژ

 پذیرند. گفت:نقش

 "دست نقاشان قدرت تا چه تصویرم کنند                      امام، هر نقش را آمادهمن که لوحى ساده

 (3/5/1385ر دیدار وزیر، معاونان و مدیران آموزش و پرورش بیانات رهبر معظم انقالب د)

 

 ادبيات تحقيق

تعاریف متعدد ارائه شده است .دربعد عملی و کاربردی سیاست عبارت است از: تصمیم گروهی  "سیاست  "از واژه ی : سياست

، راهنمایی اجرایی درمورد تصمیمات قبلی ، شروع یا  یا انفرادی آشکار یا پنهانی که مجموعه ای از رهنمودها را برای هدایت تصمیمات آینده

    (  23،ص1395کند نمودن یک اقدام فراهم می آورد .)نادری ونوروزی وسیادت،

به صورت یک نظام تجربی ، عبارت از مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم  "علم سیاست  "معتقد است 1 هارولد السول

 (167،ص1391عملی است که بر اساس قدرت انجام می گیرد .)قلی پور، "عمل سیاسی  "شدن در آن است و 

شود و  براساس تعاریف مختلف ارائه شده ، می توان گفت یک سیاست خوب ، سیاستی است که از سوی جامعه پذیرفته

، سازگاری ، عدالت و مانند آن شهروندان و گروههای ذی نفوذ باید احساس کنند که سیاست ها ، ارزش های مهم آنها، چون انصاف ، برابری 

را منعکس می کنند . سیاست خوب باید از حیث سیاسی ماندگار باشد . بدین معنا که عمیق باشد ، به اندازه کافی جامعه هدفش را پوشش 

 (25،ص1395دهد و ازحمایت جمعی برخوردارباشد. )نادری ونوروزی وسیادت،

نوظهور در عرصه علوم اجتماعی است که اگرچه عمر چندانی ندارد اما به  سیاست گذاری یکی از رشته هایگذاري :  سياست

دلیل تاثیر آن در حل مشکالت اجتماعی و عمومی توسعه قابل توجهی پیدا کرده است . خط مشی گذاری علم عمل عمومی است که با 

 شتاب بخشیدن یا کندکردن جریان تغییر ، نوسازی و تطابق در یک بخش یا کل نظام 

                                                                                                                                            

 می کوشد منافع عمومی حفظ شود . براین اساس سیاست گذاری یا خط مشی گذاری عمومی به عنوان نوعی فرایند 

                                                           
1 Harold Lasswell                                                                                                                                              
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برای رسیدگی به کارکردهای نادرستی که ممکن است میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک  "واسطه گری اجتماعی  "

 (101،ص1391بخش و جامعه کالن به وجود آید مورد توجه قرار می گیرد .)قلی پور،
و عمق  اگرچه قدمت چندانی ندارد ، اما با توجه به پیچیدگی مسائل عمومی و سطح "دانش در عمل  "سیاست گذاری به عنوان 

 (9،ص1393تاثیرگذاری این مسائل در جامعه ، این دانش توانسته جایگاه ممتازی در نظام های سیاست گذاری پیدا کند .)قلی پور و فقیهی،

سیاست گذاری علم دولت در عمل و شاخه ای نوین از علم سیاست است که با توجه به عرصه عمومی آن و چندوجهی بودن 

حل آنها تدوین می شود از علومی همچون حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی یا روانشناسی به تناوب و تناسب  مسایلی که سیاست ها برای

 (13،ص1393بهره مند می شود . )قلی پور و فقیهی،

 )سیاست گذاری(  خط مشی گذاری "اشاره می شود : 2 دراینجا به تعریف سیاست گذاری از منظر ویلیام جنکینز

مل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی در مورد انتخاب اهداف و ابزار دستیابی به آنها در شرایط مشخص مجموعه تصمیمات متعا

 ( 8،ص1380است به شرط آنکه این تصمیمات قانونا در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشند .)هالت و رامش،

ت جزئی و تدریجی در یک رشته کالسیک دانشگاهی نیست از دیدگاه برور و دولئون نیز سیاست گذاری عمومی حاصل تغییرا

بلکه ایجادکننده زمینه ای جدید است که در آن می توان تغییرات بنیادی در چشم انداز ، جهت و روش تحقیق را مشاهده کرد 

 ( 15،ص1383.)وحید،

                                                                                                                                        

 

سیاست گذاری مفهومی مجادله ای است که متضمن هر موضوعی درباره انتخاب دولت و اجرای آن یا  "تاراس بیان می کند : 

ا سبب نگرانی های عمومی شده و مطالعه مشکالتی خاص است . سیاست عمومی مشکالتیرا که جنبه عام دارند یا خاص گروهی از افرادند ام

 (23،ص1393آزاردهنده هستند ، مطالعه و بررسی می کند . )قلی پور و فقیهی،

سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در اصلی عنوان مرجع این شورا به  شوراي عالی آموزش و پرورش :

، تعیین ضوابط و  هده دار امر سیاستگذاری، تدوین خط مشی ها و راهبردها، ع چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه

 . است ها ، تصویب اساسنامه ها و آیین نامه  وضع مقررات

 برای تحلیل اثربخشی یک سیاست باید موارد زیر را بررسی کرد : تحليل اثربخشی یک سياست :

 گذاران از اجرای آن انتظار دارند .: همان عملکردی است که سیاست  (Outputبرونداد یا محصول) (1

 همان نتیجه نهایی از اجرای سیاست است که برای جامعه هدف حاصل می شود .: (Outcomeنتيجه ) (2

 : به آثار کوتاه مدت اجرای سیاست اشاره دارد . (Effectاثر ) (3

 ( : به آثار بلندمدت اجرای خط مشی اشاره دارد .Impact or Conseqounce) پيامد (4

 

 (221،ص1393شکل یک.عناصر تحلیل اثربخشی یک سیاست)قلی پور و فقیهی،

 

 

 

 

 

 

شمسی در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و صدارت امین  1275این شورا از سال  تاریخچه شوراي عالی آموزش و پرورش :

ور با هدف گسترش مدارس جدید به ریاست احتشام السلطنه و عضویت رجال برجسته فرهنگی و سیاسی کش« انجمن معارف»الدوله 

شمسی وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ وهنر ,آموزش وپرورش وسازمان اوقاف تفکیک شد و به تبع آن  1343درسال   .تأسیس شد

                                                           
2 William Jenkins                                                                                                                                             
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در وزارت آموزش «شورای عالی آموزش وپرورش » در وزارت فرهنگ وهنر و « شورای برنامه ریزی»شورای عالی فرهنگ به دو قسمت 

 رورش تقسیم گردید.وپ

 باترکیب اعضا وشرح وظایف قبلی به کارخودادامه داد. 1347تاسال 1343شورای عالی آموزش وپرورش از سال 

به ریاست آقای دکترهدایتی وزیرآموزش وپرورش و  1347نخستین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش اول خردادماه

 دکترشریفی معاون آموزش وپرورش تشکیل شد .

 متوقف شد.1358ادامه یافت وازآن تاریخ تامهرماه  1355های شورای عالی آموزش وپرورش تا سال  فعالیت

شورای  1358مهرماه  و تربیتی درآموزش وپرورش در باعنایت به ضرورت ساماندهی امورآموزشی بعدازپیروزی انقالب اسالمی و

 به تصویب رساند : به شرح زیر ورش راانقالب جمهوری اسالمی ایران قانون تشکیل شورای عالی آموزش وپر

 ش(ه.1358) الیحه قانونی راجع به تشکيل شوراي عالی آموزش وپرورش

  
نظربه ضرورت انقالب فرهنگی درراه استقرار نظام جمهوری اسالمی ونظربه رسالتی که آموزش وپرورش کشور درراه رشد 

ط تعلیماتی برای توسعه علون وفنون واصالحات تربیتی برمبنای اعتقادات دینی وخودکفایی وبهسازی جامعه دارد ونظربه لزوم برقراری ضواب

و تامین استقالل وآزادی وبنابه ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان،مربیان وصاحبنظران درامرتعلیم وتربیت کشور ، شورای عالی آموزش 

 به اهم آنها اشاره می شود : ماده است که 16وپرورش براساس این قانون تشکیل می گردد.این قانون شامل 

  
شورای عالی آموزش وپرورش وابسته به وزارت آموزش وپرورش است وسازمان اداری آن به عنوان یکی ازواحدهای  -1ماده 

 وزارت آموزش وپرورش دارای بودجه وتشکیالت جداگانه اداری وفنی است .

نظور شورای عالی دریکی ازجلسات از بین اعضای خودیک ریاست شورای عالی آموزش وپرورش انتخابی است بدین م -2ماده 

 نفررابه عنوان رییس ویک نفررابه عنوان نایب رییس بارای مخفی برای مدت دو سال انتخاب می کندوانتخاب مجددآنان نیزبالمانع است .

شوری ضروری است  برای انتخاب رییس ونایب رییس شورای عالی آموزش وپرورش حداقل رای دوسوم اعضای رسمی –تبصره 

وهرگاه درنوبت اول ودوم رای گیری این اکثریت حاصل نگردید درنوبت سوم رای اکثریت نسبی اعضای رسمی مالک عمل انتخاب 

 خواهدبود.

سازمان اداری شورای عالی آموزش وپرورش دارای مدیرکل خواهدبود که به پیشنهاد وزیرآموزش وپرورش وموافقت  -3ماده 

 ش وپرورش منصوب می شود،سازمان و وظایف آن درآیین نامه داخلی شورا منظور خواهدشد.شورای عالی آموز

هیچ یک از مقررات آموزشی وپرورشی کشور که باوظایف شورای عالی آموزش وپرورش مربوط است قبل ازتصویب  -4ماده 

  درشوری رسمیت نخواهدیافت .

د قانون معتبربوده وبرای موسسات ذیربط الزم االجرا است این کلیه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش درحدو -5ماده 

 مصوبات توسط وزیرآموزش وپرورش به موسسات مربوط ابالغ خواهدشد.

 وظایف واختیارات شورا به شرح زیراست : -6ماده  

 عه کشور ؛تعیین خط مشی کلی آموزش وپرورش چمهوری اسالمی ایران طبق قانون اساسی کشور با رعایت قوانین موضو-1

 بررسی وتصویب هدفهاونظام آموزش وپرورش براساس خط مشی کلی آموزش وپرورش کشور؛ -2

 بررسی وتصویب برنامه های درسی وتربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که درحوزه وزارت آموزش وپرورش قرار دارد؛ -3

 لس شورای ملی ؛بررسی طرحهاولوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش قبل از طرح درمج -4

 تایید انطباق مطالب کتابهای درسی بابرنامه های مصوب شورا؛ -5

 بررسی وتصویب اساسنامه هرنوع موسسه تعلیماتی جدید؛ – 6

 بررسی وتصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس ؛ -7

 تصویب آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس ؛ -8

 وپرورش کشور؛بررسی وتصویب نظام ارزشیابی آموزش  -9

 تصویب آیین نامه رسیدگی وارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی تاپایان دوره متوسطه.-10

بررسی وتصویب مقررات واصول الزم برای گزینش وتربیت واستخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی  -11

 درتمام سطوح کشور؛
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داخل رشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی وباتوجه به امکانات بررسی وتصویب طرحهای توسعه در -12

 کشو ر؛

 تهیه وبررسی وتصویب طرحهای الزم برای بسیج ومشارکت مردم درامرآموزش وپرورش ؛ -13

ارت دراجرای این ارائه ضوابط الزم درموردمطبوعات ورسانه های گروهی کشورازنظرتربیتی ورعایت مصالح ملی واسالمی ونظ -14

 ضوابط باسازمان های ذیربط؛

 پیشنهاد اعطای نشان ومدال وتصویب آیین نامه مربوط ؛ -15

وآیین نامه مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش و شوراهای فرهنگی محلی   تصویب آیین نامه داخلی شورای عالی -16

 وشوراهای مدارس ؛

انتخاب واعزام محصلین به خارج ازکشور به تناسب احتیاجات علمی وفنی تاپایان دوره بررسی وتصویب مقررات مربوط به  -17

 متوسطه .  دوم

 اعضا ی شورای عالی آموزش وپرورش باید دارای شرایط ذیل باشند: -7ماده  

 مسلمان باشند )در مسائل خاص مربوط به اقلیت های رسمی کشور ازصاحبنظران آنان استفاده می شود(؛ -1

 داقل سی سال داشته باشند؛ح -2

دارای مدارج عالی در یکی از رشته های معارف اسالمی یاعلمی یاادبی یافنی باشند ودراین زمینه ها دارای تجربه وبصیریت  -3

 بوده وبامسائل تعلیم وتربیت آشناباشند؛

 دارای حسن شهرت وفضیلت اخالقی باشند. -4

 وقسم اند :اعضا شورای عالی آموزش وپرورش برد -8ماده 

 الف ( اعضای رسمی وپیوسته که برای مدت چهارسال تعیین ومنصوب می شوند.

 ب( اعضای افتخاری یاوابسته که برای مدت دوسال انتخاب می شوند وتجدید انتخاب آنهابالمانع است .

 نفربه شرح زیرخواهدبود: 15تعداد اعضای رسمی یاپیوسته  -9ماده 

 وزیرآموزش و پروش ؛-1

 رفرهنگ وآموزش عالی ؛وزی -2

                                                                                                                                            ن  یک نفرمجتهد جامع الشرایط به معرفی شورای نگهبا -3

 آموزش عالی به انتخاب شورای روسای لمی وفنی وعلوم انسانی ،سه نفرمطلع و صاحبنظر ازهریک از رشته های ع -4

 دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ؛

سه نفر مطلع وصاحبنظر ازمعلمان یاروسای مدارس ازهریک ازمراحل مختلف تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت  -5

 آموزش وپرورش؛ 

 وبازرگانی ؛یک نفر ازصاحبظران صنایع به انتخاب اطاق صنایع  -6

 یک نفر ازصاحبنظران در رشته کشاورزی به انتخاب شورای عالی کشاورزی؛-7

 مدیرکل دفترتحقیقات وبرنامه ریزی درسی دروزارت آموزش وپرورش ؛ -8

 سه نفرازصاحبنظران درمسائل آموزش وپرورش کشوربه انتخاب وزیرآموزش وپرورش .  -9

 (454،ص1392)شرکایی اردکانی و همکاران،

شورای عالی آموزش وپرورش( دردفتر یداله 161)جلسه 1358ولین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش بعد ازانقالب در مهرماه ا

 سحابی وزیرمشاور در امورتعلیمات وتحقیقات و به ریاست شهید محمد علی رجائی کفیل وزارت آموزش وپرورش تشکیل گردید :
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 (8/7/58ی آموزش وپرورش پس از انقالب )اعضاي اولين جلسه شوراي عال

 محمدعلی رجایی)رییس( گلزاده غفوری

 محمدحسین بنی اسدی حبیبی  حسن

 محمدطاهر معیری سیدعلی اکبرموسوی حسینی

 یداله سحابی محمدجوادباهنر

 فرید اعلم محمدرضاخسروی

 آقای هادی شریفی احمدصافی)دبیر(

 

 ی آموزش و پرورش در نظام آموزشی کشور نقش سياست ها و مصوبات شوراي عال

تردید ناپذیر توسعه همه جانبه کشور است . چنانچه در آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه ، شرط اصلی و 

اعتالی حقیقی این نهادمقدس توفیق حاصل نشود در هیچ یک از عرصه های دیگر موفق نخواهیم شد . شاید در نگاه اول این ادعا قدری 

ر عمیق بیندیشیم در صحت این ادعا مبالغه آمیز به نظر آید ولی اگر در گذشته خود فکر کنیم و در شرتیط کنونی ایران و جهان به طو

،  تردیدی به خود راه نخواهیم داد . اگر انسانها به درستی تربیت شوند آثار مطلوب از خود بجا خواهند گذاشت و اگر به درستی تربیت نشوند

ه برنامه ریزی باور عمیق وجود موجبات پیدایش مشکالت ، مصائب و انحرافات گوناگون را فراهم خواهند نمود . به نظر نگارنده اگر نسبت ب

داشته باشد و طراحی الزم به عمل آید و همت واال برای اجرای آن برنامه وجود داشته باشد ، گام های مفید و موثر برای پیشرفت های 

 (345،ص1389گوناگون می توان برداشت . )ملکی،

وین آموزشی در آموزش و پرورش پی برده شد ، حال که به اهمیت برنامه ریزی ، سیاستگذاری و طراحی مناسب روش های ن

پرواضح است که در مراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی ، نقش نهادهای سیاست گذار بسیار مهم و بنیادی می باشد که در کشور ما 

 شورای عالی آموزش و پرورش این مهم را برعهده دارد .

پرورش روز و عالی آموزش ( جلسه شورای 933وسومین )نهصدوسی که این شورا تاکنون بیش از نهصد جلسه برگزار نموده است 

با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت  18الی15از ساعت  24/3/95شنبه تاریخ دو

 .گردید آموزش و پرورش تشکیل 

سال گذشته طبق جدول زیر  120ز مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در قبل از ادامه بحث ، خوب است در ابتدا به برخی ا

 اشاره شود :
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در مصوبات این شورا موارد متعددی وجود دارد که در تحقق اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت کشور مثمر ثمر بوده و برکات 

ادی به سیاست های این نهاد می باشد، به ایرادات و انتقادات وارده به فراوانی را به همراه داشته است . اما چون هدف از این مقاله ، نگاه انتق

 برخی مصوبات شورا به خصوص در چند ساله اخیر می پردازیم .

قبل از نقد مصادیقی از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ، اهم علل تصمیمات نادرست در حوزه نظام آموزشی را بیان می 

 نماییم :

گاهی تهدیدهای سالمت آموزش و پرورش به درستی فهم نمی شود . یا تصور آن است که تهدیدی یدها :  الف( عدم فهم تهد

 وجود ندارد و یا وجود تهدیدی را خبر دارند ولی سهل انگارانه برخورد می نمایند . اگر مسئوالن ) بخصوص سیاست گذاران ( به یکی از این

 ( 337،ص1389تهدید جدی تبدیل می شوند . )ملکی،دو مشکل فکری گرفتار شوند ، خودشان به یک 

برنامه نداشتن آفت و آسیب بسیار اساسی در یک سازمان است . برنامه ، عقل یک نهاد یا سازمان است . به  ب( برنامه نداشتن :

طریق تدبیر و تحقیق تقویت وسیله برنامه است که نقاط قوت در فعالیت های گوناگون آموزش و پرورش مبنا قرار می گیرد و نقاط ضعف از 
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می شود . آموزش و پرورش ما برنامه محور نیست . برنامه محوری به این معناست که فعالیت های خرد و کالن برمبنای راهبردها و راهبردها 

 بر اساس سیاست ها و همه آنها بر پایه هدف های آموزش و پرورش طراحی و تدوین شوند .

ر نظرات و دیدگاه ها جنبه عملی پیدا نکند و نتوان راهکارهای مفید از آنها استخراج کرد اگ ج( تحقيقات بدون کاربست :

فایده چندانی ندارد .با کمال تاسف در شورای عالی آموزش و پرورش نوعا تحقیقات بدون کار رها می شوند . چرا که پژوهش های گوناگون 

 (338،ص1389تبدیل شده است . )ملکی ،انجام یافته ولی اغلب آنها به آرشیوها و مراکز اسناد 

مسلمان باید سیاسی باشد زیرا که مبارزه با طاغوت از لوازم ایمان به خدا محسوب می شود . آنچه که به  د( سياسی کاري :

رورش عنوان تهدید محسوب می شود سیاسی کاری و غلبه هدف ها و سالیق سیاسی به مصالح تربیتی است . با کمال تاسف در آموزش و پ

ایران این مشکل اساسی وجود دارد و در هر دوره ای به نوعی جلوه گر شده است . معموال افرادی مناصب مدیریتی حساس را در آموزش و 

 (340،ص1389پرورش تصاحب می کنند که با وزیر مربوطه هم سنگری سیاسی دارند و تعهداتی به یکدیگر سپرده اند . )ملکی،

چنانچه رابطه آموزش و پرورش با جامعه گسسته شود حیات خود را از  و سازمان هاي گوناگون :ه( عدم ارتباط با جامعه 

دست می دهد . حیات تعلیم و تربیت به پرورش انسان های رشید بستگی دارد و برای پرورش چنین انسانی باید واقعیت های اجتماعی را به 

ر مرحله سیاست گذاری ، به توجهی به لزوم ارتباط این دو با یکدیگر است. درستی شناخت . از جمله آفات آموزش و پرورش به خصوص د

 (341،ص1389)ملکی،

اگر امور فرعی و حاشیه ای جای امور اصلی و مهم را بگیرد به تدریج محتوا و جهت گیری های  و( جابجایی فروع با اصول :

در آموزش و پرورش انسان سازی و تربیت افراد سالم ، متعادل ، آگاه و مهم به ضعف می گراید و شیرازه امور از هم می پاشد . رسالت اصلی 

متفکر است . چنانچه  این شاخص فراموش شود در فرآیند حرکت انحراف به وجود می آید و این انحراف به جایی می رسد که قابل اصالح 

 (342،ص1389وجبران نخواهد بود . )ملکی،

از تصمیمات  دو موردتصمیمات نادرست در نظام آموزش و پرورش ایران ،  در ادامه به  بعد از برشماری عوامل اصلی تهدیدات و

 شورای عالی آموزش و پرورش که با انتقادات جدی همراه بوده است پرداخته می شود :

 حذف دوره راهنمایی ، اشتباه بزرگ شوراي عالی آموزش و پرورش

آنها، نه کودکانی مانند دانش آموزان دوران ابتدایی اند و نه نوجوانان بالغی نگاهی به دانش آموزان دوره راهنمایی بیندازید: 

همانند دبیرستانی ها؛ بلکه دوره راهنمایی، یک دوران گذر و البته بسیار حساس است و به همین دلیل نیز هست که بین مقطع ابتدایی و 

 .دبیرستان، دوره راهنمایی را تمهید کرده اند

دوره شش ساله  2ظام آموزش و پرورش تغییر کرد، مقطع راهنمایی حذف و تحصیالت مدرسه ای، به که نرسیدناگهان خبر

، آنقدر برای مردم ارج و ارزش قائل نیست که  ابتدایی و دبیرستان تبدیل شد! اما شورای عالی آموزش و پرورش که این تصمیم را گرفته

، از  ایشان بازگو کند؛ در حالی که حتی وقتی می خواهند در بخش اخبار آب و هوا، بر علل این تصمیم که همه ملت را درگیر خود می کند

، علتش را می گویند که مثال یک توده هوای کم فشار ...! اما کسانی که در راس آموزش و  سرد شدن هوای یک منطقه نیز خبر دهند

فت زده کنند از تصمیم ارتجاعی خود که بازگشت به نظام ، لزومی به توضیح نمی بینند تا همه را شگ پرورش یک ملت و مملکت هستند

 .آموزشی دهها سال پیش است
 

، با این تصور باطل که مشکالت  واقعیت این است که شورای عالی آموزش و پرورش همانند بسیاری دیگر از نهادهای دیگر این مملکت

، نامگذاری  کرده است و این در حالی است که مشکل نظام آموزشی ما، اقدام به این تغییر  ، ریشه های شکلی دارند و نه محتوایی موجود

                                   .مقاطع تحصیلی نیست بلکه نوع و نحوه آموزش ها و جهت گیری های کلی موجود در ساختار آموزشی ایران است

سال نشستن بر سر کالس های  6مثال، یک دانش آموز، پس از  متاسفانه نظام فشل آموزشی در ایران به حدی ناکارآمد است که به عنوان

آموزش زبان انگلیسی، حتی نمی تواند یک متن ساده انگلیسی را بخواند یا فقط یک دقیقه با یک فرد خارجی مکالمه داشته باشد مگر آنکه 

بیرون مدرسه را پذیرا باشد! و قس  ، هزینه های کالس های"آموزش"در کالس های مدرسه حاضر شود و برای "حضور و غیاب"برای 

سال تحصیلی نفع کاربردی  12علیهذا در باب سایر موارد مانند ریاضیات و تاریخ و اخالقیات و سبک زندگی و ... و به قول معروف آنچه از 

 !                                       عاید انسان می شود، خواندن و نوشتن است و چهار عمل اصلی ریاضی

ز اما اگر از این مباحث محتوایی بگذریم و به بحث شکلی تصمیم اخیر بپردازیم، باید بگوییم که شورای عالی آموزش و پرورش در این باره نی

مستقیما از دوره ابتدایی وارد دوره دبیرستان می شوند و با  حذف دوره راهنمایی، دانش آموزانچرا که با . دچار خطایی بزرگ شده است

-18ساله با جوان  12نان و جوانانی که با عمده آنها، تناسب سنی ندارند در یک محیط قرار می گیرند و بدین ترتیب یک دانش آموز نوجوا

 -حتی اخالقی -، بروز مشکالت عدیده است "بلوغ جنسی "و از آنجا که بزرگترین تفاوت این دو، بحث   ساله هم مدرسه ای می شود 19
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نکه فضای فکری و جسمی کودکی که تازه دبستان را پشت سر گذاشته با کسی که در آستانه ورود به دانشگاه است، گریز ناپذیر است چه آ

                                    !بسیار تفاوت دارد و جمع این دو در یک محیط رویکردی خطاکارانه است

تن به امور شکلی، وارد مباحث کیفی و محتوایی آموزش و پرورش شود و از این رو، الزم است شورای عالی آموزش و پرورش به جای پرداخ

، شجاعانه مصوبه خود را پس بگیرد و به پای  خود، چنانچه پاسخ های مستدلی برای انتقادات مطروحه ندارد این تصمیمضمن توضیح علل 

 !بست خانه اندیشه کنن نه به نقش ایوان

                                               عالی آموزش و پرورش شوراي ، طرح ناپخته ي یارزشيابی توصيف

و گروه  شورای عالی آموزش و پرورشبه همت سیاستگذاران  80طرح ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوری های آموزشی است که دردهه 

، بهبود کیفیت یادگیری و ارتقاء سطح بهداشت زیادی از مدیران و معلمان مقطع دبستان ارایه شد. هدف اساسی ارزشیابی کیفی توصیفی 

  .یادگیری است – روانی محیط یاددهی
در این طرح تاکید عمدتاً بر ارزشیابی فرایندی ) تکوینی ( و ارزشیابی عملکرد وباز خورد مستمر و اصالحی معلم به دانش 

که « ارزشیابی از یادگیری»است نه «ارزشیابی برای یادگیری»دآموزاست و بر ارزشیابی های پایانی کمتر توجه دارد . اصل محوری این رویکر

همچنین در ابزار ها به غیر از آزمون های کتبی از ابزارهای گوناگون دیگری چون پوشه کار ، مشاهده ،  .اصل محوری ارزشیابی سنتی است

نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در الگوی ارزشیابی  به دلیل این تغییرات در .آزمون عملکردی و تکلیف درسی و مانند این ها بهره میگیرد

             .                                                    کیفی توصیفی، روش تصمیم گیری در باره ارتقاء پایه دانش آموزان تغییر کرده است

ل فرزندان خود با این شیوه تحصیلی هستند و از جمله دغدغه ، نگران تحصی بسیاری از والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی به دالیل مختلف

هایی که با من معلم در میان می گذارند عدم تکرار پایه تحصیلی، حذف نمره و در نتیجه کاهش انگیزه یادگیری است. والدین اظهار می 

شیوه ارزشیابی، توصیفی در مقطع ابتدایی که دارند که آموزش سنتی شیوه ای جا افتاده در فضای تعلیم و تربیت کشور بود و تدریس به 

پایه تحصیلی به شمار می رود تا حدودی برای آن ها نامطمئن و ناآشناست. آنان حذف نمره را موجب برچیده شدن بساط ارزشیابی از 

ود ندارد و دانش آموزان به کالس ها برشمارند و اظهار می کنند در شیوه ارزشیابی، مراقبت و نظارتی در جریان یادگیری دانش آموزان وج

 .حال خود رها می شوند

                                                           :معایب ارزشيابی توصيفی

ایجاد زمینه برای دانش آموزان کم کار و آنان که برحسب شرایط مجبورند به مدرسه بروند و بستر آماده برای شانه خالی  (1

 .                                                              لیفکردن از انجام تک

ازآن جائی که انجام این طرح مستلزم وقت زیاد است به نظرمی رسد که تراکم دانش آموز به طور مستقیم برروی کار و فعّالیت یک  (2

لّم و لو هر چند عالقمند، به خاطر این که از بودجه بندی عقب همکار موثّر می باشد و چنانچه به این موضوع توجّه نشود به لحاظ این که مع

 .نماند مجبور است به شیوه های دیگر ارزش گذاری متوسّل شود

چون تعداد چک لیستها و فرمهایی که برای هردانش آموز یا هر گروه تکمیل می گردد زیاد است معلّم فرصت زیادی را برای  (3

 .و توجّه کمتری در ارزشیابی صورت می پذیرد این کار صرف می کند و عمال دقّت

                                     .استفاده ازفرمهای متعدّد بودجه زیادی می طلبد وشایداصل فدای فرع گردد( 4

                                                    تحصیلی بعدی عدم واگذاری پوشه کار به معلم جدید در سال( 5

                                      عدم اطالع والدین از شیوه ها و مالک های ارزشیابی توصیفی( 6

 .عدم اطالع معلمان از فلسفه و اهمیت ارزشیابی توصیفی با توجه به برگزاری دوره های کوتاه مدت( 7

 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات :

دارند باید نسبت به سیاست ها و عملکرد خود پاسخگو بوده و نسبت به آنها مسئولند .  سازمانها و نهادها که مسئولیتی در جامعه

دراین میان دستگاه های تربیتی و به خصوص آموزش و پرورش رسالت عظیم تری را بر دوش دارند . چرا که مسئولیت مهم آدم سازی و 

 جام شود ، سایرپرورش انسانیت برعهده آنهاست که چنانچه این وظیفه به شایستگی ان

بخش های جامعه نیز به واسطه تحویل انسانهایی شایسته می توانند مسئولیت های خود را به بهترین نحو ادا نمایند . درآموزش 

از سپرده شده است . این شورا   شورای عالی آموزش و پرورشو پرورش سیاست های مناسب برای تحقق پرورش اینگونه از انسانها به 

که در متن این مقاله به آنها  ار موثری است که دارای جایگاه رفیعی در نظام آموزشی است و وظایف مهمی را به عهده داردنهادهای بسی

 اشاره شد .

درپایان این مقاله برای بهبود عملکرد این نهاد مهم سیاست گذار در حوزه مسائل آموزشی و تربیتی با در نظرگرفتن فضای حاکم 

 است گذاری ها و تصمیمات گذشته این شورا ، پیشنهاداتی ارائه می گردد :بر جامعه و تجربه سی
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ساختار این شورا باید طوری طراحی شود که سیاست های آن صد در صد براساس سیاست های کلی نظام بوده و با تغییر  - 

 سیاست های دولت ها تغییری نکند .

؛ نه شاخص  ، تدوین شوند کنندمی )آموزش و پرورش اثربخش( را ارزشیابی شاخص هایی که پیامدهای سیستم آموزش و پرورش  -       

 .های عملکردی و کمی موجود که عمدتاً ناظر بر خروجی است نه نتایج

اری های ذاهرم فشار برای دولت ها به منظور توسعه سرمایه گتوجه ویژه به موضوع پژوهش در تصمیم گیری ها . به طوری که  -       

 . اری های کالن علمی کشور مؤثر باشندذدنبال آن در سیاست گه امر آموزشی گردند و بپژوهش در 

به طوری  بررسی و رفع تنگناها در آموزش و پرورش برای اتخاذ تصمیمات جهتبهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای موجود  -

                                                                                                      . که تمام ذینفعان تا سطح معلمان و دانش آموزان هم مشارکت داشته باشند 

سبب انگیزش و آفرینش علم سازنده و مناسب باعث ایجاد رقابت در بین معلمان شوند و بدون شک رقابت  سیاست های این شورا باید  -

 . می شوند

 .یلی براساس نیازها و تحوالت جهان امروز با نگاهی استراتژیک بازآرایی و تدوین شونداهداف دوره های تحص -      

 .، ظرفیت و هوش سازمانی سیستم آموزش و پرورش بازنگری شوندها  ، کارکرد وظایف -      

ا این نگاه تصمیم گیری شود ، توجه به انتظارات به حق مردم در خصوص تربیت اسالمی و علمی دانش آموزان . به طوری که اگر ب -      

 می توان با قامت استوار و با گام های استوارتر طرح های توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش را به اجرا در آورد .

دانشگاه . بدین دلیل که سیاست های دو وزارتخانه مرتبط با نظام آموزشی  –لزوم ایجاد وحدت در سیاست های آموزشی مدرسه  -      

آموزش و پرورش و آموزش عالی ( تنها در صورتی موثر است که مکمل هم باشد و نه مستقل از یکدیگر و باید از یک یکپارچگی  کشور )

 منظم برخوردار باشد .
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