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 چکيده
سیاسی  ودی ، اجتماعی ، فرهنگی های اقتصانظام آموزشی بعنوان یک نظام وسیع و گسترده با نظام

بررسی عوامل موءثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می دهد  باشدمی در ارتباط متقابل

که همه این کشور ها از آموزش و پرورش توانمند و کار آمد برخودار هستند.برای سیاست گذاری در 

بخش های مختلف اجتماعی و از جمله نظام آموزشی ، ارائه یک مدل خاص که بتواند پاسخگوی 

ش باشد،تقریبا غیر ممکن است .از این رو ارائه مدل خط مشی گذاری برای همه مشکالت آن بخ

اتخاذ تصمیم در حیطه آموزش با توجه به تائیر عوامل متعدد سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و غیره بر 

آن و همچنین بازتاب های وسیع و گسترده این بخش بر وضعیت جامعه ،الزم است با احتیاط انجام 

تدریجی و نهادی است ،را  –کردی اقتضایی که تلفیقی از سه مدل عقالیی،جزئی شود. مدلی با روی

عوامل متعددی هستند که بر  .برای خط مشی گذاری در نظام های آموزشی می توان  پیشنهادنمود

سیاستگذاری تآثیر می گذارند یا آن را کنترل می نمایند.در این مقاله به تشریح تاریخچه سیاست 

بررسی  گذاری آموزشی در ایران  و بررسی نهادهای سیاست گذر در نظام آموزشی ایران و هم چنین

داردکه قویا با مولفه دیگری  کخط مشی گذاری در نظام های آموزشی که معموال حالتی سیستماتی

نظیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و ..... مرتبط می باشد مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

 گرفت .

 باستان ایران ، آمورش، سیاست گذاری :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

؛توجه  ویژگی های آموزش و پرورش نوین با توجه به پدیده جهانی شدن در این موارد خالصه می گردد:آینده نگری و آینده شناسی

هریک از این موارد می تواند و تاکید جدی به چهار رکن اساسی یادگیری یعنی یادگیری برای زیستن،دانستن،انجام دادن و زیستن با یکدیگر ؛

شاخصی اساسی برای تعیین میزان کارآمدی نظام آموزشی کشورها محسوب شود. امروزه دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده و نمی توان 

 ب دیگران ،زمان و سرمایه  هنگفت را به هدر داد.مهمترین چالشرا ساده انگاری نسبت به اصالحات آموزشی به دلیل بی اطالعی از تجاب

ن ویژگی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ،سیاست تحول و تبدیل نظام آموزشی فعلی به آموزش و پرورش کارا و اثر بخش است .ترسم ای

دامنه دار در جامعه دارد؛برنامه ریزی و تدوین سیاست های آموزشی از ییرات اجتماعی غدقیق در تحوالت و ت پژوهش ها نیاز به مطالعه و

جمله فرآیندهایی هستند که می توان به کمک آنها از منابع و امکانات کشور ،استفاده مطلوب تری به عمل آورد و نظام آموزشی را کارآمد 

رنامه ریزی و سیاستگذاری،از قدم اول که به شناخت مشکالت ،کژی ها و کاستی های نظام آموزشی می کرد.در تدوین خط مشی اساسی ،ب

پردازد تا قدم های بعدی که به طراحی ،تنظیم،تصویب و اجرای برنامه پرداخته می شود ،باید در باره ی عوامل نظام آموزشی،داده های کمی 

تصمیم گیری های آموزشی  ها می توان به واقعیات نظام آموزشی پی برد و مبنایی استوار برای در اختیار داشت. با تحلیل این دادهو کیفی را

(.سیاست و سیاستگذاری ،مفاهیم متنوعی دارندو 1371فراهم آورد.انجام این امر،مستلزم ایجاد نظام ااطالعاتی مدیریت آموزشی است)بازرگان،

دکه از رویکرد های متفاوتی پیروی می کنند. همچنین عوامل متعددی هستند که بر نتبر حسب متغیرهای گوناگون دارای انواع مختلفی هس

 سیاستگذاری تآثیر می گذارند یا آن را کنترل می نمایند.

 

 تاریخچه سياست گذاري آموزشی در ایران 
 

 .متقسیم نمایی آموزش در ایران را می توانیم به سه دوره پیش از ظهور اسالم ،بعد از ظهور اسالم و دوران معاصر

 آموزش و پرورش دوره باستان 1-1
در فالت ایران ،دست کم از پانزده هزار سال پیش ،انسان زندگی می کرده است .در باره چگونگی آموزش و پرورش مردمانی که پیش 

اس سازمان سیاسی را تشکیل از آریاییها در این سرزمین زندگی می کردند آگاهی چندانی در دست نیست. در این دوران نظام قبیله ای اس

بود. با توجه به مدارک و اسناد به "تقلید"می داد و آموزش و پرورش بر طبق تجارب پدران شکل می گرفت .مشخصه اصلی این نوع آموزش 

    (.1354د)صدیق،جا مانده از ازمنه باستان می توان هدف کلی تعلیم و تربیت در ایران باستان را این دانست که عضو مفیدی برای جامعه گرد

 آموزش در ایران باستان 2-1
مردان بود. اما چون در آیین زرتشت (، شاهزادگان و دولتموبدانروحانیان زرتشتی ) ٔ  ، آموزش رسمی ویژههخامنشیدر دوران 

زرتشت، یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار  ٔ  آموزش و پرورش به مانند زندگی مهم شمرده شده بود، مردم ایران به پیروی از گفتار حکیمانه

جایگاه رسمی آموزش بودند و موبدان عالوه بر  هاآتشکدهدادند. در آن زمان های سودمند را به فرزندان خود آموزش مینیک، اخالق و مهارت

با عنایت به شواهد به جای مانده از ازمنه باستان می توان اذعان  به هر حال دادند.خترشناسی نیز درس میها مذهبی، پزشکی، ریاضی و ادرس

  :باستان عوامل اولیه تعلیم و تربیت عبارت از موارد ذیل بودند داشت که در ایران

آن ها را پیراسته و اصالح کرده بود و به آرا و عقایدی که آریایی ها با خود آورده بودند و زرتشت طبیعت و وضع جغرافیایی کشور.-

 (. 52 :1354دولت و نقش ویژه آن در پرورش دادن متعلمین )صدیق،-عبارتی نقش دین در روند آموزش.

ها است، رستنی های آن عمدتاً برهنه ازاین که ایران سرزمینی است تقریباً خشک و بیابانی و کوه طبیعت و وضع جغرافیایی به سبب

کوشی و مدارا است. بنابراین مردمان ایران باستان مردمانی سخت بود منابع آب و غذا،حیات در چنین سرزمینی با توجه به کم لذا ضرورت

ساخت. از سوی دیگر ایران در  قانع و سازگار بارآمدند. به واقع، طبیعت اینان را به آموختن چنین خصایصی وادار می کش،نیرومند، زحمت

گردی که دارای توالد و تناسل زیاد و وسایل معیشتی عشایر چادرنشین و بیابان زی که محل اسکان طوایف و ایالت وهمسایگی آسیای مرک

اینان که برای تحصیل قوت و غذا به ایران هجوم  بودند قرار داشت و ایرانیان مداوماً در حال مبارزه و مقاومت در برابر تهاجمات پیاپی اندک

سمت مشرق  زمین درچنین در مجاورت ایرانآموختن چگونگی مقاومت و فنون جنگی و دلیری گشتند. هم مجبور بهمی آوردند بودند و لذا 

گذشت و لذا ایرانیان آن زمان ارتباطی شرق و غرب از ایران می دو کشور چین و هند و در سوی مغرب آسیای صغیر و یونان بودند و راه عمده
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ملل شرق و غرب را نیز از  سود برده و از علم و ادب و تمدن و هنر خاور و باختر استفاده می کردند و این موقعیت در طی قرون و اعصار از

  .ساختندمند میتمدن خویش بهره

  : گرددادعای فوق ذکر می هایی از اهمیت آموزش و تعلیم در دین زرتشتی به عنوان گواهی بر صدقنمونه

یا برادر یا دوست برای تحصیل هنر نزد شما آمد او را بپذیرید و آن چه  کیشبیگانه یا هماگر شخص »در وندیداد آمده است که : 

 بایدبوسیله شمردوهرکس مهم رابایدمانند زندگانی تربیتو دیگر کتاب متعلق به زرتشتیان آمده است:.(25:1354)صدیق،« بیاموزید خواهد بدو

 (. 81:1382)کشاورز،ارجمندرساند.و فراگرفتن و خواندن ونوشتن خودرابه پایگاه  پرورش
 

هردوجهان بَرَش خرد، و خرد رهبر به فرهنگ خواستاری کوشا باشید، چه فرهنگ تخم دانش و»در پندنامه زرتشت آمده است :  و ایضاً

 اول دستگیریتوان رسید، از سه راه به بهشت برین می»در این باب آمده است :  چنین در وندیداد باز همهم (.57 :1354است)صدیق،

به تعلیم و تربیت نوع بشر که به نیروی دانش، شر و  نیازمندان و بینوایان، دوم یاری کردن در ازدواج بین دو نفر بینوا و سوم کوشش و کمک

 (95)حکمت، ص« بر بندد ستم این دو آثار جهل از جهان رخت

در ایران تأسیس گردید و سپس  ز زمانی که حکومت مادهامورد نقش دولت به عنوان سومین فاکتور مؤثر در امر آموزش، ا اما در

یافت، اداره کردن این کشور پهناور محتاج افرادی گردید که مورد اعتماد بوده و  شاهنشاهی ایران بنیاد گرفت و اقتدارات در یک جا تمرکز

شاهزادگان و بزرگان و نجبا و طبقات برجسته کشور  خود را نیکو بشناسند و بدان عمل کنند. از این رو دولت به حکم ضرورت از اطفال تکالیف

ایران قبل و بعد از اسالم،  ای که حتا بنا به گفته نگارنده کتاب تاریخ آموزش و پرورشتربیت می نمود، به گونه ای را برای رتق و فتق امورعده

 (25:ورتی اجتماعی در اختیار صاحبان قدرت بود )درانی، تعلیم و تربیت به منزله ضر دولت، افراد جامعه را به طور مستمر در کنترل داشت و

 برنامه ی تعلیم و تربیت در ایران باستان را می توان شامل سه قسمت عمده دانست.  
 

 .)62:؛ صدیق، 20:ضمیری، ) تعلیم خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات خاص -3تربیت بدنی  -2دینی و اخالقی  پرورش 1

 

 :آموزش و پرورش در ایران باستانهاي محدودیت3-1

 
ها این نظام آموزشی از محدودیت های مثبتی که در روند آموزش و پرورش ایران باستان وجود داشته است متاسفانهویژگی علی رغم

به شکل ذی دسته توان ها و معایب سازمان آموزش ایران باستان را میمحدودیت ترینبرد. بزرگو یا بهتر است ذکر شود معایبی رنج می

 :نمود بندی

  .آموزش و پرورش در انحصار طبقه اعیان و اشراف و شاهزادگان بود-
 

  .آموزش یافتگان سعی داشتند دانش و معلومات خویش را از مردم عادی مخفی دارند -
 

انه در برابر افراد صاحب قدرت و منصب اطاعت کورکور برداری مطلق واش فرماندر آموزش و پرورش القا عقیده و اندیشه حاکم بود که نتیجه- 

 .( 24:بود )وکیلیان، 

تربیت  ای را برای رتق و فتق امورشاهزادگان و بزرگان و نجبا و طبقات برجسته کشور عده از این رو دولت به حکم ضرورت از اطفال

قبل و بعد از اسالم، دولت، افراد جامعه را به طور مستمر ایران  ای که حتا بنا به گفته نگارنده کتاب تاریخ آموزش و پرورشمی نمود، به گونه

 (25:تعلیم و تربیت به منزله ضرورتی اجتماعی در اختیار صاحبان قدرت بود )درانی،  در کنترل داشت و

 

 : آموزش و پرورش در دوران حکومت مادها4-1
 

درباره اوضاع فرهنگی مادها دشوار  اظهار نظر قطعی راموجود درباره تمدن و فرهنگ مادها آن چنان اندک است که امکان  مدارک

 ای از آنان تاکنون کشف شده است تا مدرک قرارباشد زیرا که نه سنگ نبشتهدست نمی سازد. در واقع راجع به معارف مادها اطالعاتی درمی

 (120:ست )بیژن، ا ها و یا ملل دگر در این زمینه اطالعات جامعی به دست آمدهداده شود و نه از یونانی

  .(339:دیاکونوف، ) هیچ مدرک مستقیمی که دال بر آشنایی مادها با خط و کتابت باشد به دست نیامده است حتا تاکنون
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ی گزنوفون یونانی به عنوان نمونه .هایی برای آموزش کودکان و اطفال دایر بوده استآید در عصر هخامنشی مکانکه بر می آن گونه

 شان اکثر اوقات روز مراقب حالرفتند تا ادب بیاموزند و رؤسا و مراقبانبه مکتب می اطفال»گوید : خویش دراین باب می "نامهکوروش"در 

 .(6:)گزنوفون، « داشتندها مجری میآنان بودند و قضاوت و عدالت را میان آن

های مختلف نظیر اعتدال مزاج، آموزش الگی کودکان در این مکاناست که بنا به ادعای گزنوفون تا حدود شانزده یا هفده س جالب آن

دارد می (. از سوی دگر، هرودوت که به پدر تاریخ اشتهار دارد اذعان7:آموختند )گزنوفون، می اطاعت، وظیفه شناسی، تیراندازی و پرتاب نیزه

و تیراندازی و  شود : اسب سواریمهم بدانان آموخته می رکه دوره تربیت کودکان در ایران بین پنج تا بیست وپنج سالگی است و سه کا

 (75:راستگویی )هردوت،
 

(. گزنوفون 5:یافتند )گزنوفون، اطفال بزرگان تربیت می وجود داشته که در آن 1چنین مدعی است که در ایران محلی به نام الوتراهم گزونوفون

از  بردند تا همسر می رسیدند، ده سال در اطراف بناهای دولتی بهسن بلوغ می اطفال ایرانی پس از این که به دارد کهدر ضمن اذعان می

 (5:فون،گزنو)عادت یابند مزاج اعتدال هم به بناهای دولتی حراست نماین

شدند میخواجگان و پرورشگران سپرده  زادگان به محض تولد بهدارد که شاهزادگان هخامنشی بیان مینیز درباره تعلیم شاه افالطون

 شد و در چهارده سالگینهاد سوارکاری و شکار به او آموخته میبه هفت سالگی پای می تا به بهترین شکل پرورده شوند و زمانی که کودک

بود و گشتند که یکی از آنان در دانایی برتر از دیگران می زاده انتخابچهار نفر که به مربیان شاهانه موسوم بودند برای تعلیم و تربیت شاه

گویی و راست دار می شد و دومی که در دادورزی و عدالت شهره بود آیینو آیین کشورداری را عهده مسؤولیت آموزش حکمت زرتشت

گذاشت که وی آموخت و نمیبه کودک آزادگی و پرهیزگاری می داد و نفر سوم که پرهیزگارترین بودزاده آموزش میدرستکاری را به شاه

 .زاده می آموختشاه باکی را بهآموخت که به راستی آزاده باشد و آموزگار چهارم نیز دالوری و بیو بدو می شهوات گرددمغلوب و دستخوش 

اسناد و مدارک عمدتاً با تأسیس دانشگاه گندی شاپور به  آموزش عالی و تحصیالت عالیه را نیز در ایران باستان و با توجه به کمبود

تعالیم عالیه در عصر هخامنشی  توان اذعان نمود کهدارند، لیکن با توجه به شواهد به جای مانده از آن ازمنه میپن عهد ساسانیان مرتبط می

گشت، دستور مصر، که ایالتی از ایاالت ایران عهد زمامداری هخامنشیان محسوب می نیز وجود داشته است. به عنوان نمونه، داریوش بزرگ در

ای فراگرفتن فنون پزشکی به ایرانی بر های برجستههای خانوادهیس را صادر نمود و طبق فرمان او جواندانشکده پزشکی شهر سای احیای

و بلخ جهت  های عالی و مهم در شهرهای بورسیپه، میلت، ارخویی، ری،دگر، در عصر هخامنشی دانشکده گسیل گشتند از سوی ساییس

 رو هخامنشیان نشان دهندههای بزرگ در عصر هخامنشیان در نقاط مختلف قلمکتابخانه چنین وجودهم آموزش علم طب وجود داشت 

توان نام استخر، کهندژ، شاه اردشیر، و شپیگان را می هایهای این عصر کتابخانهباشد. از جمله کتابخانهآموزش و پرورش سازمان یافته می

 .برد

 

 آموزش و پرورش در عصر سلوکيان واشکانيان5-1

 
مقدونیان( در ایران، ( یافتن سلسله هخامنشی توسط اسکندر مقدونی و سپس تاسیس سلسله سلوکی به توسط یونانیان انقراض با

میان رفت. به عبارتی در این دوره آموزش و پرورش به شیوه سنتی دچار رکود  شکوفایی فرهنگی ایران در مقایسه با دوران گذشته به واقع از

آموزشی ویران گردید و سعی و تالش در  ها و دیگر امکنهارک و مستندات تاریخی از سوی سلوکیان بسیاری از آتشکدهبنا به مد گردید. زیرا

در  ها عامل بزرگی در جهت یونانی کردن مشرق زمین بودند و(. به واقع سلوکی27:درانی، (یونانی کردن آداب و رسوم اجتماعی و تربیتی شد

به تعلیم و تعلم « اپلدور»و جانشین او « دیوژن بابلی»مثال  گردید. به عنوانصنایع یونانی ترویج و تبلیغ می ها وشهر سلوکیه علوم و دانش

 .(1866:پرداختند )پیرنیا، می فلسفه رواقی در سلوکیه

آن تقریباً مختل  مقررات حاکم بر کلی در دوره سلوکیان علم و دانش در ایران رو به ضعف و فتور نهاد و نهادهای آموزشی و به طور

بر  زمامداری شاهان اشکانی دگر بار فرهنگ ایرانی احیا گردید و با گذشت زمان روز به روز گردید، اما با روی کار آمدن خاندان پارتی و آغاز

باشد. لیکن آن چه  یها نیز اطالعات چندانی در دست نمپارت غنای فرهنگی ایران آن عصر افزوده گشت. البته از تعلیم و تعلم و تربیت دوران

؛ الماسی، 2355:است )پیرنیا،  شد و البته اندک تفاوتی با پهلوی ساسانی نیز داشته زبانی بوده که پهلوی خوانده می مسلم است زبان پارتیان

 (93:رواج بسیار داشته است )الماسی،  ( که البته در اوایل عصر اشکانی زبان و خط یونانی93:

                                                           
1 Eleuthera 
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ای در اطراف های قریهدر حفاری مورد دانش عصر اشکانی پیدایش و اختراع نوعی شبه پیل الکتریکی است کهبسیار جالب در  نکته

 ها به مقدار قابل توجهی نیروی برق به دست میآوردند و از آن جهت آبکاریاز این پیل اند، اشکانیانهای بسیاری از آن یافتهبغداد، نمونه

دادند که امروزه آبکاری الکتریکی نامیده انجام می استفاده مینمودند. به عبارت دیگر همان عملی را مصنوعات خویش به توسط طال و نقره

 .میشود
 

 :آموزش و پرورش در عصر ساسانيان6-1
 

و اردشیر بابکان، سلسله اشکانی  اردوان پنجم و مرگ او در نبرد روی داده در قرن سوم میالدی در جلگه هرمزدگان میان او با شکست

 ایران در زمان»ی کریستنسن مؤلف کتاب پدیدار گردید. آفتاب دولتی که بنا به گفته ( و آفتاب دولت ساسانی2218:انقراض یافت )پیرنیا، 

 در آن .آغاز میگردد سلسله و باالخص خسرو اول عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران باستان در دوران حکومت پادشاهان این« ساسانیان

های نجبا و اشراف بوده است و مردم عادی تقریب ویژه خانواده زمان نیز با توجه به اوضاع طبقاتی به مانند ادوار سابق، تعلیم و تربیت عالیه به

الیاتی احساس میگردد و لذا تعلیم م نداشتند، لیکن به دالیل متعدد نیاز بیشتری به دبیران و کارگزاران دولتی و ماموران ای از آنبه واقع بهره

 حتا ظاهراً تعداد بسیار معدودی از طبقات غیر اشرافی و متوسط الطبقه نیز از سواد و تر میگردد وو تربیت نسبت به سابق تا حدی گسترده

 اند تعلیم و تربیت مختصری برخوردار بوده

مسیح و بودا و مسائل جدید  چنین ظهور و گسترش دینو هم ساسانی به سبب پیدایش مذاهبی نوین نظیر مانوی و مزدکی در عصر

غیره بیش از پیش معمول گردید و حتا در تواریخ مذکور است که پادشاهانی به  اقتصادی و سیاسی، بحث درباره علوم اجتماعی و حکومتی و

چنین با توجه به ساسانی هم یجستند حکومتم انوشیروان بدین گونه مسائل اظهار عالقه داشته و در مباحث این چنینی شخصاً شرکت سان

های های آموزشی دینی را احساس نمود و لذا آموزشگاهقدرت، ضرورت وجود دستگاه رسمیت دادن به دین زرتشت و تکیه بر آن به جهت تمرکز

 .گردید ها بودند کثرت پذیرفت و ازدیاد این امکنه کثرت موبدان را نیز سببمعموالً در آتشگاه دینی که

زادگان ی بزرگخانواده، مدرسه، و مدارس ویژه های تربیتی عبارت بودند ازگونه که از تواریخ بر میآید، در زمان ساسانیان سازمان بدان

و  (. مطابق نظر کریستنسن، جوان بعد از گذراندن مراحل مختلف تعلیمی95:میشدند )الماسی،  که معموالً در نزدیکی قصر شاهی ساخته

معتبرترین و مشهورترین مرکز آموزش عالی ایران  اما . سن بیست سالگی مورد امتحان و آزمون دانشمندان و هیربدان قرار میگرفت تربیتی در

آن نگاشته  ( و معروف است که بر سر در86:تا اواخر قرن سوم هجری نیز فعال بوده است )کشاورزی،  باستان دانشگاه گندی شاپور میباشد که

مطلب این که آموزش و پرورش عصر ساسانی را میتوان در چند  خالصه)102:)وکیلیان، « دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیر است»بودند: 

  :جمله به شرح ذیل بیان نمود

المللی و توسعه چنین ارتباطات بین هم رفت دانش و هنرهای گوناگون ودر روزگار ساسانیان تحوالت اجتماعی، سیاسی و پیش

 های برآمده از تمایزات طبقاتیرغم محدودیتگردید تا آموزش و به ویژه آموزش عالی علی چنین پیوند دیانت با حکومت سببها و هماندیشه

  .در مرتبه واالیی قرار گیرد
 

 اسالمتاریخ آموزش در -2

 

می آید.در این سال نخستین مدسه از رشته مدرسه هجری قمری در تاریخ آموزش و پروش فصل برجسته ای به شمار  459سال 

هایی که خواجه نظام الملک ،وزیربزرگ سلجوقیان ساخته بود در بغداد گشایش یافت. این مدرسه ها در جهان اسالم پراکنده شدند تا آنجا 

 459یش از پدر واقع روزگار (.1390ی،که شهر ها و روستاهای کوچک را همگام با مدرسه های بزرگ در مراکز استانها در برگرفت )نیاز آذر

 ن آموزش و تدریس ،همپا و همراه است.های گوناگوایگاه ه. ق . و پس از آن ،عموما با ج

 

 پرورش معاصر:نظام آموزش و-3

 
هجری شمسی،  1290آبان  9مطالعه اسناد و مدارک مربط به تاریخ آموزش و پروش در ایران  نشان می دهد که نخستین بار در 

به صورت یک اصل در متمم نظارت دولت در امر آموزش و پروش  1294تعلیمات اجباری را تصویب کرد.در سال  قانون  مجلس شورای ملی

خورشیدی قانون شورای عالی فرهنگ جهت  1300قانون اساسی مطرح شد و از این تاریخ سازمان های آموزشی جنبه قانونی یافت .در سال 
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 ،1313تصویب شد. تاسیس دانشسرای های مقدماتی و عالی برای تربیت معلم و دبیر،تاسیس دانشگاه  تهران در سال اداره امور کلیه مدارس 

و اعزام دانشجو به  1315گسترش مدارس در مراکز استان و شهرستان ها و بخش ها ، ایجاد مدارس  اکابر برای آموزش بزرگساالن در سال 

از آن ها در مراحل آموزشی کشور؛از اهم اقدامات دولت در زمینه آموزش و پرورش از ابتدایی تا عالی  کشور هایی اروپایی به منظور استفاده

دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه وجود داشت و پس از آن به سه دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان تقسم گردیده  1343تا سال بود.

اجتماعی که منجر به دگر گونی در ساخت جامعه –تماعی و دگرگونی  های اقتصادی به بعد به خاطر تحوالت اج 1345است . از سال 

شد،تغییر در برنامه های آموزش و تعیین اهداف جدید ضروری می نمود.اذا در راستای وصول اهداف جدید تغییراتی در تشکیالت و برنامه 

شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پروش با تصویب شورای عالی  های نظام آموزش و پرورش به وجود آمد.پس از پیروزی انقالب اسالمی ،

ش جمهوری اسالمی ایران رت نظام آموزش و پرواطرح کلی جلسه بحث ،150س از پبه کار کرد وآغاز رسما  1365انقالب فرهنگی از فروردین 

 تصویب شد. 1369را تدوین کرد که در شهریور 

 

 ی ایران نهادهاي سياست گذار در نظام آموزش -4

 
 شورای عالی انقالب فرهنگی  -الف

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی )وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری( -ب

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  -ج

 (.1390شورای عالی اموزش و پرورش )نیاز آذری ،-ه

 

 

 عوامل اثر گذار بر سياست گذاري آموزشی  -5
 

سیاسی، فرهنگی، قانونی، روان شناختی، تکنولوژیکی، اعتقادی و آرمانی بر سیاست گذاری نظام  تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی ،

 آموزشی:

برای تشریح بهتر تأثیر عوامل هشتگانه فوق در سیاست گذاری نظام آموزشی، بهتر است که نظام آموزشی به عنوان یک سیستم مورد 

نظام و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظام آموزشی را بطور کامل و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به این منظور، اول خود 

 .نماییمهای موثر برآن را مشخص میدهیم و در نهایت فرا سیستمبررسی قرار می
 

 2نظام 5-1

 

کنند. هدف مشترک باهم تالش میای از اجزای بهم پیوسته که در حال تعامل باهم بوده و برای رسیدن به نظام عبارتست از مجموعه

آموزان برای مثال مدرسه از اجزایی مانند مدیر، ناظم، دانش  شود.حال اگر یکی از این اجزاء با بقیه همکاری نکند در کار نظام اختالل ایجاد می

ک یعنی تعلیم و تربیت و رشد و ، معلمان و ... تشکیل شده که همه این اجزا باهم در ارتباط متقابل بوده و برای رسیدن به هدف مشتر

 شود.کنند. اگر یکی از این اجزاء با بقیه همکاری نکند مسلماً رسیدن به هدف با مشکل مواجه میشکوفایی استعدادهای دانش آموزان تالش می

 هر نظامی اعم از اقتصادی، ، اجتماعی ، سیاسی، آموزشی و غیره از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است:

 شود.: یعنی آنچه که به سیستم وارد می 3اددروند -1

 گیرد.: یعنی مجموعه فعل و انفعاالتی که روی دروندادها انجام می4فرآیند  -2

 : همان نتیجه و محصول نظام است.5برونداد -3

 شود.: قسمتی از برونداد است که مجدداً جذب سیستم می6باز خورد  -4

                                                           
2 system 
3 Input 
4 Process 
5 Out put 
6 Feed back 
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شود. بر از اهمیت زیادی بر خوردار است چون باعث ثبات و ماندگاری سیستم می 4اره از بین عناصر چهارگانه سیستم، عنصر شم

 دهیمهمین مبنا، نظام آموزشی را مورد بررسی قرار می

 های سیاسی، اقتصادی و ...درونداد شامل معلم، شاگرد، برنامه ، بودجه، فضاهای آموزشی، قوانین و مقررات، خط و مشی -الف

 دریس، یادگیری، پژوهش، خدمات راهنمایی و مشاوره و ...فرآیند شامل ت -ب

برونداد شامل ترک تحصیل کنندگان و فارغ التحصیالن است. البته ترک تحصیل کنندگان مورد بحث و موضوع ما نیست اما فارغ  -ج

د که مسلح به علم، دانایی ، نگرش جدید التحصیالن حائز اهمیت هستند. از نظام آموزشی انتظار میرود که فارغ التحصیالنی تحویل جامعه بده

 ، بینش جدید ، خود رهبری و در نهایت تغییر در رفتار باشند.

شود اما تغییر شوند. لذا سیستم هیچ وقت نابود نمیباز خورد که قسمتی از فارغ التحصیالن هستند که مجدداً جذب سیستم می -د

برین . هر نظام آموزشی که عنصر بازخورد را نداشته باشد محکوم به شکست و نابودی است و پدیده خطرناک (1393)مشایخ،دهدشکل می

 دلیلی بر این ادعاست که نمونه بارز آن نظام آموزشی کشور خودمان است.7درین

 

 8 مفهوم فراسيستم 5-2

 

هم از این قاعده مستثنی    شود. نظام آموزشیمی گفته9های بزرگتر احاطه شده که به آن فراسیستم هر سیستمی بوسیله سیستم

پذیرد. یعنی هر تغییری در نظام نیست و بوسیله نظام اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی بین المللی احاطه شده و از آنها تأثیر می

نظام آموزشی همیشه خرده سیستمی از   هگذارند. البتاقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی رخ بدهد در نظام آموزشی هم تأثیر می

 .(1390)عالقه بند،کند و تأثیر انکار ناپذیری بر آنها داردها فعالیت میهای مذکور نیست بلکه بعنوان یک نظام همکار با سایر نظامسیستم

 

 عوامل اقتصادي:  3-5

 

اقتصادی حاکم بر جامعه است. شکی نیست که امر یکی از عوامل بسیار مهم تأثیر گذار در سیاست گذاری نظام آموزشی، عوامل 

هایی ارزشمند بوده و اهمیت زیادی در دراز هزینه  آموزش و پرورش هزینه بردار بوده و نیاز به صرف بودجه و منابع مالی دارد. البته چنین

 تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.های زیر میمدت برای جامعه دارند. عوامل اقتصادی در قالب

 الف( نوع نگرش نست به هزینه های آموزش و پرورش: 

 این نگرش می تواند به دو صورت وجود داشته باشد.

شود که ارزش کوتاه مدتی دارد. که در این صورت آموزش و پرورش بعنوان یک کاال در نظر گرفته میتواند از نوع مصرفی باشد می

همچنین می تواند از نوع سرمایه گذاری باشد که این نگرش درست و منطقی است. چون محصوالت نظام آموزشی از نوع دراز مدتی است و 

 کشد تا نتیجه خود را نشان دهد.چندین سال طول می

گیرند و اعتقاد دارند استفاده کرده و بر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ایراد می10 فایده-سود  از اقتصادانان از رویکرد  بته بعضیال

رساند. اینان اغلب طرفدار نگرش اول هستند و نگرش مصرفی دارند اما اقتصادانانی شود چقدر سود و فایده به جامعه میکه این همه هزینه می

 د مارشال ، ریکاردو، مالتوس و بیکر هزینه کردن در آموزش و پرورش را مهم تلقی کرده و نگرش دوم )سرمایه گذاری( دارند.مانن

 یابد.ب( درصد بودجه عمومی که به آموزش و پرورش اختصاص می

 16حاضر این رقم کمتر از  شود که در حالدرصد بودجه عمومی صرف آموزش و پرورش می 20طبق اعالم دست اندر کاران معموالً  

 سازد.درصد است لذا سیاست گذاری در نظام آموزشی را با مشکل مواجه می

 یابد.که به آموزش و پرورش اختصاص می 11ناخالص ملیج( درصدی از 

پرورش  یابد و آموزش ودر بسیاری از کشورها به امر پژوهش اختصاص میناخالص ملی طبق اطالعات موجود قسمت قابل توجه از  

 مند است. اما در کشور ما این رقم بسیار ناچیز بوده و قابل بحث نیست.هم از آن بهره

                                                           
7 Brain drain 
8 supra system 
9 E. system 

10 Cost - beneft   
11 GNP 
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 یابد.که به آموزش و پرورش اختصاص می 12ناخالص داخلید( درصدی از 

ورش را با یابد که کفاف نکرده و آموزش و پردرصد از تولید ناخالص داخلی به آموزش و پرورش اختصاص می 2در کشور ما تقریباً  

شوند به درصد از درآمد مراکز صنعتی و تولیدی که در بازار بورس خرید و فروش می 2مشکل مواجه کرده است. البته طبق قانون مالیاتی 

 آموزش و پرورش اختصاص داده شده است که متأسفانه بخاطر عدم وجود کنترل و نظارت هنوز به شکل قابل توجه تحقق نیافته است

 .(234،235:)نیازی،آذری

 هـ( دخالت دادن بخش خصوصی در آموزش و پرورش:

تواند باعث ایجاد رقابت شده و به کیفیت آموزش کمک کند اما در کشور ما دخالت بخش خصوصی فقط دخالت بخش خصوصی می 

غیر انتفاعی است که مشکالت زیادی به همراه دارد. در صورتیکه اگر در مورد منابع آموزشی، مالی، محتوای کتابهای درسی   در قالب مدارس

 تواند با ایجاد رقابت به بهبود کیفیت کمک کند.و غیره بخش خصوصی هم دخالت کند می

 

 

 

 

 

 عوامل اجتماعی: 5 -4

 

یک امر کامالً اجتماعی است چون کارکرد و نتایج اجتماعی دارد و از طرفی برخاسته طبق نظر جامعه شناسان ، امر آموزش و پرورش 

 کنیم.باشد. اما برای سهولت در مطالعه، عوامل اجتماعی را به موارد ذیل تقسیم میاز متن جامعه می

  الف( نیازهای جامعه )توقع جامعه از آموزش و پرورش(:

اتی دارد چون حاضر است در این زمینه سرمایه گذاری کند. اگر افراد جامعه حاضر هستند که اصوالً جامعه از آموزش و پرورش انتظار

 فرزندان خود را به مدارس بفرستند بخاطر ارزشمند بودن و مفید بودن تعلیم و تربیت است چون از نظر زمانی و منابع مادی حاضر به سرمایه

 گذاری هستند.

کامل، مستقل، قانونمند و شهروند   خود رهبر،  ست که آموزش و پرورش بتواند افراد فرهیخته،توقّع جامعه از آموزش و پرورش این ا

 مسئولیت پذیر تحویل جامعه بدهد، تا مشکالت جامعه را برطرف سازند.

  ب( میزان تقاضای اجتماعی نسبت به آموزش و پرورش:

چون اعتقاد دارد که رشد، توسعه و تکامل جامعه به نوع  نگردشکی نیست که جامعه با دیده مثبت به امر آموزش و پرورش می 

آموزش و پرورش آن بستگی دارد. در دنیای امروز مطلوب بودن آموزش و پرورش مورد توجه همگان است و جامعه ما هم از این قاعده مستثنی 

 نیست. لذا آموزش و پرورش با تقاضای اجتماعی زیادی روبروست.

 آموزش و پرورش:پ( نوع نگرش مردم نست به 

 توانند دو نوع نگرش در مورد آموزش و پرورش داشته باشند.می  مردم 

تواند نابرابریها را حذف آیا آموزش و پرورش میاست که   یکی نگرش مثبت و دیگری نگرش منفی. در نگرش مثبت این مسایل مطرح

تواند با عث افزایش درآمد افراد جامعه شده و در نهایت ارتقاء ای و تحرک اجتماعی شود. آیا میتواند باعث ایجاد تحرک طبقهکند. آیا می

فرستند. شدن از دست فرزندان خود، آنان را به مدارس می ها صرفاً جهت خالصسالمت و امید به زندگی را افزایش دهد.در نگرش منفی خانواده

 دانند.و یا آموزش و پرورش را امری وقت تلف کن می

 ت( میزان دخالت مردم در مسایل مختلف آموزش و پرورش:

این دخالت ها ، محتوای کتابهای درسی در آموزش و پرورش دخالت کنند. ها، سیاستتوانند در تعیین اهداف، خط و مشیمردم می 

شاهد   تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.در نظام آموزشی ما چنین اتفاقی نیفتاده است و از بدو پیدایش آموزش و پرورش نوین در کشورمی

شوند و خواست مشتری بایستی ایم در حالیکه بایستی باشد چون مردم به نحوی مشتریان آموزش و پرورش محسوب میچنین دخالتی نبوده

 رد توجه قرار گیرد.مو

 

                                                           
12 GDP 
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 عوامل فرهنگی : 5-5

 
شود که از نسلی به نسل های جامعه اطالق میها ، ارزشها، هنجارها، باورها ، نگرشها و بینشای از سنتعوامل فرهنگی به مجموعه

ذاتی نیست بلکه اکتسابی بوده و قابل ای دارد. اصوالً فرهنگ گردد و آموزش و پرورش در انتقال آنها به آیندگان نقش عمدهدیگر منتقل می

شود. این باشد. فرهنگ اشتراکی است و به کل افراد جامعه تعلق دارد هر چند که خرده فرهنگ هایی در جامعه دیده میانتقال به غیر می

های شوند لذا در سیاستتقل میاند از طریق آموزش و پرورش به افراد جامعه منها و غیره که خیلی گران بدست آمدهارزشها، هنجارها و سنت

کنند. چون فرهنگ بعنوان هویت و شناسنامه یک ملت شوند و در قالب کتابهای درسی به افراد جامعه منتقل میکالن به اینها اهمیت داده می

 .(1393مشایخ،(شودمحسوب می

 

 عوامل سياسی: 6-5

 
در نظر گرفتیم. به این معنی که نظام آموزشی در درون نظام سیاسی در مباحث قبلی نظام سیاسی را بعنوان فراسیستم نظام آموزشی 

در تحلیل بخش سیاسی یک تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.پذیرد. عوامل سیاسی به اشکال ذیل میقرار گرفته و از آن کامالً تأثیر می

 (.1395رهای کلیدی است که بایدبه آن توجه کرد)نادری،کشور ،توان و ظرفیت دولت در امر برنامه ریزی در سطح ملی،یکی دیگر از متغی

در بعضی از کشورها از جمله کشور ما میزان دخالت نظام سیاسی در  الف( میزان دخالت دولت و سیاستمداران در آموزش و پرورش:

 را هم به آن وارد کرده است.های آموزشی بسیار است و این امر باعث سیاست زدگی نظام آموزشی شده و به نوعی صدماتی تعیین سیاست

های ماسیاالس نظام آموزشی با نظام سیاسی دو نوع رابطه دارد. در نوع اول بر مبنای اندیشه ب( نوع رابطه سیاسی با نظام آموزشی:

کامل بر نظام نظام سیاسی در کنار و عرض نظام آموزشی است که در این صورت بین آنها تعامل وجود دارد در نوع دوم نظام سیاسی احاطه 

 کند.آموزشی دارد که در این صورت به مدل دلخواه خود، نظام آموزشی را اداره می

 نوع تفکر و اندیشه سیاستمداران تأثیر زیادی در نوع سیاستهای آموزشی دارد اصوالً  ج( تفکر و اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه:

های آموزشی دانند و از این رو در سیاستهای سیاسی خود میو ارائه اندیشهسیاست مداران آموزش و پرورش را بهترین محل برای تبلیغ 

کنند. چون ثبات جامعه و دوام آن اهمیت و اولویت زیادی دارد و آموزش و پرورش بهترین محل برای ایجاد ثبات و دخالت بیشتری می

 شود.یکپارچگی سیاسی در جامعه محسوب می

 ها و گروههای فشارجناحد( گروههای ذینفع شامل احزاب و 

 هـ( روابط سیاسی در سطح جهانی و بین المللی

 

 

 عوامل قانونی: 5 -7

 
صالح یک کشور تدوین شده و به اجرا گذاشته شود که از طرف مقامات ذیهایی اطالق میقانون به مجموعه مقررات و دستورالعمل

ای از مقررات هستیم. در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مجموعهشود. در مورد نظام آموزشی هم شاهد وجود چنین می

های ها و سیاستباشد. این اصول در تعیین خط و مشیهای آموزش و پرورش میدقیقاً ناظر بر فعالیت 104و  30و  16و 15و  3اصول 

اند.اگر دارند و وظیفه کار گزاران نظام آموزشی را مشخص کردهای آموزشی بعنوان یک چهارچوب کلی و به عنوان یک استراتژی نقش عمده

های آموزشی از موقع تشکیل نظام آموزشی به سبک نوین در کشور شکل گرفته که درست و منطقی فکر کنیم عوامل قانونی موثر در سیاست

 .(1395)نیاز،آذرینقطه آغازین آن تأسیس دارالفنون در دوره قاجاریه بوده است

 

 عوامل روان شناختی: 8-5

 
های مختلف روان شناسی مثل روان شناسی های مختلف در خدمت نظام آموزش و پرورش است. شاخهامروزه روان شناسی به مدل

توان ادعا کرد که بایستی در کند.پس میرشد، کودک و نوجوان و مخصوصاً روان شناسی تربیتی و تحوّل کمک شایانی به نظام آموزشی می
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تواند به سیاست گذاری که روان شناسی می  مواردی  های روان شناختی استفاده کرد.ها و فنون و گرایشگذاری آموزش از یافتهسیاست 

 ذیل قابل بحث و بررسی است.  آموزشی کمک کند به شرح

 الف( توجه به نیازهای یادگیرندگان از نظر عاطفی ، روانی، شخصیتی ، اجتماعی ، شغلی

 مراحل رشد یادگیرندگان و تنظیم کتابهای درسی بر اساس مراحل رشدب( توجه به 

 یادگیرندگان و تنظیم کتابهای درسی متناسب با آن IQپ( توجه به 

 ت( توجه به مقطع تحصیلی ، پایه تحصیلی و حتی جنس )مذکر ، مونث بودن( یادگیرندگان

 .های افرادث( توجه به عالئق و انگیزه

 

 عوامل تکنولوژیکی : 9-5

 

های دنیای امروز پیشرفت سرسام آور و سریع و شتابان علوم و فنون و اطالعات است. علوم و فنونی که یکی از ویژگیهای و مشخصه

نتایج  درخشند و جوامع ناچارند خواسته یا ناخواسته ازای در آسمان علم مییک زمانی جزء آرزوهای بشری بوده، در حال حاضر مانند ستاره

های علمی و تکنولوژیکی است. اما متأسفانه در مند شوند. آموزش و پرورش بهترین محل برای بکارگیری نتایج حاصل از پیشرفتآنها بهره

شود. اصالً ها استفاده شایان و قابل توجهی نمینظام آموزشی کشور ما بخاطر ساختار شدید متمرکز و دیوان ساالری گسترده از این پیشرفت

های علمی و تکنولوژیکی همراه با خودش تغییراتی را به دهد. چون ورود پیشرفتها را نمیساختار شدید متمرکز اجازه ورود این پیشرفت

کند لذا همیشه یک تضادی بین آموزش و پرورش و این همراه دارد و آموزش و پرورش بخاطر ساختارش به حفظ وضع موجود تالش می

های شوند. از جمله عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر سیاستها دیر هنگام به نظام آموزشی وارد میید و در نهایت این پیشرفتآها بوجود میپیشرفت

 آموزشی بشرح ذیل قابل بحث و بررسی است.

 های علمی، صنعتی ، فّنی در موارد مختلفالف( پیشرفت

 سازد.س و یادگیری را با تسهیل و تعمیق مواجه میب( پیشرفتهای سریع در زمینه وسایل کمک آموزشی که فرآیند تدری

 دهد.های تحقیقاتی را در اختیار نظام آموزشی قرار میکه آخرین اطالعات و یافته IT , ICTپ( پیشرفت در زمینه 

 دهد.ت( پیشرفت در زمینه صنعت چاپ و تکثیر که منابع آموزشی را بموقع در اختیار یادگیرندگان قرار می

 

 عوامل اعتقادي و آرمانی: 10-5

 
خواهد یادگیرندگان را به مبدأ خاص یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش، هدف اعتقادی و آرمانی است که بر مبنای این هدف ، می

امل شود و در تمام جوامع شاهد این وجود اهداف و عووصل کند. اهداف اعتقادی بر حسب جهان بینی و فلسفه حاکم بر جوامع مشخص می

اعتقادی به اشکال مختلف هستیم. در کشور ما که یک جامعه اسالمی است تأکید شدیدی به این قضیه شده است از جمله موارد مهم مربوط 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد .به عوامل اعتقادی می

 .(239-238: 1390نیاز آذری،)شودالف( جهان بینی اسالمی که خودش یکی از منابع تعیین اهداف آموزش و پرورش محسوب می
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 خالصه و نتيجه گيري:

 
نفر کادر اداری ، خدماتی و آموزشی و  1200000میلیون دانش آموز و  13نظام آموزشی بعنوان یک نظام وسیع و گسترده که 

باشد. چون های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و ... در ارتباط متقابل میواحد آموزشی را در برگرفته با نظام 140000همچنین 

های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بایستی پذیرفت نظامها غیر ممکن است.هر چند که بدون کمک نظام آموزشی ، تحقق اهداف بقیه نظام

گذارند. در هر حال عوامل هشتگانه در سیاست گذاری نظام آموزش های مهم در کارکرد نظام آموزشی تأثیر میسیاسی به عنوان فراسیستم

های آموزشی و در نهایت رسیدن به نقش تعیین کننده دارند اگر این عوامل درست و منطقی و هدایت شده حرکت کنند موفقیت سیاست

محتوای سیاستگذاری در نظام تعلیم وتربیت از رویکرد کل گرایانه پیروی اهداف عالیه آموزش و پرورش به سهولت امکان پذیر خواهد بود. 

هر گونه افراط و تفریط و کرده و به تناسب ویژگی های ملی ،منطقه ای و بین المللی با حفظ سیاست های کلی کشور باید انعطاف پذیر باشد.

می گردد.خط مشی گذاری در نظام آموزشی حالت سیاستگذاری موجب عدم تحقق رسالت اصلی آموزش و پرورش دریا تعصب کور کورانه 

روزین سازمان های امسیستماتیک دارد که شدیداٌبا مولفه های دیگری نظیر عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ، قانونی و ....مرتبط می باشد. 

سیاسی شده اند که عالوه –از قالب سازمان های تک بعدی صرفاٌ اداری، اقتصادی  یا آموزشی بیرون آمده اند و تبدیل به نهاد های  اجتماعی 

بر انجام اهداف و وظایف محوله ،باید نسبت به حساسیت ها و خواسته های محیط بیرون سازمان پاسخگو و مسولیت پذیر باشند.مدیران به 

ژه مدیران آموزشی باید نسبت به مسایل محیط سازمان ،آگاهی و بینش داشته و سیاست ها و خط مشی های جامعه ای که در آن زندگی وی

اطراف انسان امروز را مسائل مختلفی می کنند را درک نمایند، مسائلی همچون ارزش های حاکم ،اولویت های اجتماعی و سیاست های دولتی.

هر کدام به نوعی آینده بشر را و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است .در چنین فضای پر ابهامی ،دانش احاطه کرده است که 

سیاست گذاری به عنوان فرآیندی جهت نظم دهندگی به بی نظمی ها می باشد.برپایه چنین دانشی است که یک مدیر می تواند از عهده 

ی سیاست گذاری در بخش های مختلف اجتماعی و از جمله نظام آموزشی ، ارائه یک مدل خاص که .براایفای نقش های سازمانی خود بر آید

بتواند پاسخگوی همه مشکالت آن بخش باشد،تقریبا غیر ممکن است .از این رو ارائه مدل خط مشی گذاری برای اتخاذ تصمیم در حیطه 

ی و غیره بر آن و همچنین بازتاب های وسیع و گسترده این بخش بر وضعیت آموزش با توجه به تائیر عوامل متعدد سیاسی ،اجتماعی،اقتصاد

تدریجی و نهادی است ،را برای خط  –. مدلی با رویکردی اقتضایی که تلفیقی از سه مدل عقالیی،جزئی جامعه ،الزم است با احتیاط انجام شود

مشی گذاری در نظام های آموزشی می توان  پیشنهادنمود .این مدل در واقع شیوه ای ترکیبی است که پدیده و مفاهیم را در تصمیمات عالی 

ه به صالحدید نهادها و استراتژیک حیطه آموزشی کشور با مسائل سطوح پایین و تدریجی که برای سطوح باالتر تدارک دیده می شود با توج

و با توجه به اوضاع و عوامل سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی ،آموزشی در کند می و دستگاه های اجرایی مرتبط با امر آموزش تلفیق 

 سطح بین الملل و غیره به تصمیم گیری در سطح کالن آموزش در نظام جمهوری اسالمی ایران مبادرت می ورزد.
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