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 چکیده
پرورش نیروی انسانی و رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  نقش بسیار مهمی را در تربیت و، نظام های آموزشی ا ورود به هزاره سومب    

شورها ایفا می کنند سی ک سیا ساس یکی از راه. و  سعه امهایی که میبر این ا سیله آن به تحقق تو شی های آموریزییدوار بود، برنامهتوان به و ز
ه، انسان و ترین محور توسعصحیح و اصولی منابع و به ویژه منابع انسانی هر کشور و استفاده بهینه از آنهاست. با عنایت به این حقیقت که اصلی

ست. از این سانی ا سرمایه ان شکیل  سعه، ت سرمایهاولین گام در امر تو شی گذاری در رو  بل کننده نقش قامثابه یک راهبرد تعیینبه نظام آموز
. از این رو امروزه با پیوند ناگسستنی برنامه ریزی آموزشی و کندتوجهی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع ایفا می

ـــ تحلیلی است که ا برنامه های توسعه مواجه هستیم. برنامه ریزی آموزشی در تحقق  هدف آن بررسی نقشین پژوهش یک مطالعه توصیفی ـ
را  توسعه های باید مؤلفه ی و برنامه های توسعه ملیآموزشنظام برای ایجاد انسجام سیستم برنامه های توسعه ملی می باشد. نتایج نشان داد که 

ــی با ــتره تا با برقراری یک توازن و هماهنگی بین مؤلفه کرد تلفیق برنامه های نظام آموزش ــیر الای های مختلف آن بس زم برای حرکت در مس
 توسعه فراهم آید.

  

برنامه ریزی، برنامه ریزی آموزشی، توسعه، برنامه ، نظام آموزشی. کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
ــعه اطالعات، انفجار ــانی جوامع فرهنگی، بنیادین تغییرات ارتباطات، توس ــریعی تحول معرض در را انس ــت داده قرار س  این اس

 آن های محیط و عالی آموزش  و پرورش و آموزش نظیر آموزشـــی های نظام کاربردهای و گیری ها جهت در شـــک بدون تحوالت

ــکل در تغییرات و گذارند می تأثیر ــااتار و ش ــی های نظام آورند. می پدید ها آن س  قابلیت و تحرك پویایی، از باید همواره آموزش

شد براوردار انعطاف ست تغییر حال در همواره که ای جامعه در. با شی نظام ا ستایی آموز سمی یکنواات های آموزش به که ای  و ر

صیالن فارغ انبوه تولید و سنتی سبک به تکراری سعه به نیل در را اود نقش تواند نمی پردازد، می ای غیرحرفه و غیرماهر التح  تو

طالیی رفع مشــکالت و مؤثرترین دارو برای عنوان کلید  ریزی آموزشــی به برنامهو  (14-15،ص1388آزاد، ااباری. )کند ایفا جامعه

شی بر این دوران حکومت می نظمی ها و بی جلوگیری از درهم ریختگی صادی، فرهنگی و آموز سرعت  های اجتماعی، اقت کند. زیرا 

ختصر مهای  های متفاوت، فرصت گیرند، تخصص ها قرار می تغییرات گوناگون اجتماعی و افراد بسیاری که در جریان این دگرگونی

ـــیده و ناآگاهانه، باز هم با زندگی مردم بازی اهای از پیش نی دهند که تجربه و امکانات زمانی کوتاه هیچکدام دیگر اجازه نمی ندیش

شته باشد. برنامه صادف بیشترین سهم را دا مورد از اهمیت ااصی براوردار  اصوص در این ریزی به کنند. در این میان شانس و ت

 پذیری که با هر تدبیر به آموزشی با نیازهای آموزشی شهروندان نسل حال و آینده سروکار دارد، با نسل انعطاف است؛ زیرا نیازهای

 (23،ص1393.)موسوی و همکاران،مدت یا حتی در بلندمدت نمایان اواهدکرد گونهای رشد کرده و تأثیر اود را در میان

صادی، اجتماعی و فرهنگی، الگوی  برنامه سعه اقت سال های اجرای های تو شور را در  صادی و اجتماعی ک تغییرات و تحوالت اقت

صویر می ستا برنامه آن ت ست؛ جهت کنند. در همین را صادی، فرهنگی و کالبدی ا سائل اجتماعی، اقت  ریزی ، فرایند تفکر درباره م

شی نگری دارای اهداف و اط گیری و آینده س م شخص ا ض برنامه ت.های م سعه امری  ست روری و اجتنابریزی برای تو  .ناپذیر ا

سترش توانایی ست که به گ صادی و اجتماعی ا سی، اقت سیا سعه مجموعه ای از تحوالت فکری، فرهنگی،  ی های کل ها و ظرفیت تو

 یک جامعه در همه ابعاد منجر می شود. لذا توسعه فرایندی پیچیده و چند بعدی است که به دست انسان و برای انسان صورت می

شود و ناظر بر بهبود همه گیرد و همه شامل می  ست جنبه های زندگی فردی و اجتماعی وی را  شر ا  1به نظر تودارو. جانبه زندگی ب

رونده اود کاهش فقر، بیکاری،  توســعه، جریانی چند بعدی )ســیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی( اســت که در حرکت پیش

بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشـارکت مردم در امور  شـدن هر چه بیشـتر، ارتباطات نابرابری و نیز صـنعتی

 (286،ص1392و همکاران، نوروززاده ).سیاسی جاری را در پی دارد

ساس یکی از راه سعه امیدوار بود، برنامههایی که میبر این ا سیله آن به تحقق تو صولی ریزیتوان به و صحیح و ا شی  های آموز

صلیمنابع و به ویژ ست. با عنایت به این حقیقت که ا ستفاده بهینه از آنها شور و ا سانی هر ک سانه منابع ان سعه، ان و  ترین محور تو

منابع انسانی کیفی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور  رواولین گام در امر توسعه، تشکیل سرمایه انسانی است. از این

شود زیادی دارد بلکه،اهمیت نه تنها  شده . بیش از حد تاکید می  شنااته  شوری  ست کههیچ ک صادی بزرگ و یا قدرت به  نی اقت

نظام گذاری در ســرمایه (Kayode et al, 2012,1) باشــد.پیشــرفت فن آوری بدون نیاز به یک منبع کیفی انســان دســت یافته 

هی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کننده نقش قابل توجبه مثابه یک راهبرد تعیین عالیآموزش آموزشی به اصوص 

های توسعه جوامع همبستگی مستقیمی با میزان سرمایه که امروزه تغییر و تحول در شااصکند. به طوریو سیاسی جوامع ایفا می

 (110،ص1392)دارابی و همکاران، .انسانی پیدا کرده است

سیار مهمی را در تربیت وبه زعم بسیاری از صاحب نظران، موسسات آموزش عالی  سانی و  و دانشگاه ها نقش ب پرورش نیروی ان

در مروری بر مسائل آموزش عالی در ( 1987) 2رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها ایفا می کنند. آلت باخ

را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ آموزش عالی در جهان سوم، نهاد بسیار مهمی " کشورهای جهان سوم چنین عنوان می کند که

                                                             
1 Michael Todaro 
2 Altbach 
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اینکه تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای براوردار از تکنولوژی مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهمترین 

 ( 6،ص1390،سلطانی .)"دارد......  نهاد فکری است که تاثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ، امور سیاسی و اقتصادی و

تر مبتنی بر  های گســترده با آموزش طوری چیدمان شــود که اند که آموزش عالی باید اظهار داشــته( 2001)3ویالهان و کارتر

شجویان را برای پاسخگویی به توسعه سرعت در حال تغییر، مجهز کند. در  صالحیت، دان صادی و تکنولوژیکی به  های اجتماعی، اقت

های آموزش عالی جهت انطباق با نیازهای دانشجویان، شرایط جامعه و دانش روز امری  وم وضعیت برنامهحقیقت نیاز به بررسی مدا

و کارهایی چون  کند در پیکار اقتصادی قرن بیست و یکم ساز تاکید می 4«الوین تافلر»گردد. در اهمیت موضوع  بدیهی محسوب می

ــرفته، مدیریت و برنامههای علمی و تکنولوژیکی، آموزش نیروی کار، نرم  پژوهش ــمندانه افزار پیش ــرف ریزی هوش ته تر، ارتباط پیش

ظام نایی، تکلیف ن ندهی اود دا ما مه ســـاز هد کرد های الکترونیکی و مهمتر از ه ـــن اوا ـــور را روش و  بحرینی بروجنی. )کش

 (36،ص 1391همکاران،

ــات ــون مطالعـ ــا، افزایش نیروی ک به نقل از کاظمی5دنیسـ ــه تنهـ ــان داد کـ تواند افزایش تولید  ار و سرمایه فیزیکی نمینشـ

ـد نااالص  23ملی را تبیین کند و نتیجـه گرفت که افزایش سطح آموزش نیروی کار باعث  درصد افزایش در نرخ ساالنه رشـد تولی

ــه را در مورد کشورهای ار 1960تا  1930ملی در آمریکا در فاصله سالهای  وپایی نیز بکار گرفت و شده است. دینسون همین مطالعـ

 (5،ص1390،کاظمی . )به همین نتیجه رسید

شی، پنداره مفهومی عامالن برنامه ریزی 1383ترك زاده ) سان برنامه ریزی آموز شنا سی کار سا شی در زمینه پنداره ا ( در پژوه

ی برنامه دانسته است . یافته پژوهش درباره برنامه ریزی آموزشی را دارای اثری تعیین کننده بر شالوده، طرح و حتی به نوعی محتوا

شگاه های قلمرو پژوهش و یافته ترك زاده ) ضعف این بعد مهم در دان ضر مبنی بر  سعه 1385حا ضعف بعد مفهومی تو ( مبنی بر 

وزی د یمنی . )ها دارد سازمانی دانشگاه در برای دانشگاه های دولتی نشان از وجود و به نوعی استمرار این ضعف اساسی در دانشگاه

 (15،ص1388،ترك زاده و سراابی

ای ه برنامه های توسعه رکنی اساسی برای دستیابی به اهداف ملی و اثربخشی فعالیت( بیان می کند که 1388) اکبرپور شیرازی

مدیریت عالی کشور است با محور قرار گرفتن فرایند برنامه ریزی و تدوین برنامه های منتج از آن، امکان پیگری مستمر اهداف کالن 

برای رسیدن به چشم انداز مطلوب فراهم می گردد. پس از تدوین چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی و اعالم محورها و الزامات 

در  رازیاکبرپور شینداز نظام برنامه ریزی در کشور مبتنی بر رویکرد راهبردی ) استراتژیک( توسعه یافته است. براواسته از چشم ا

شور از دیدگاه طراحی منظر تطبیق پردااتاود مقاله  سعه ک ضوع برنامه ریزی تو ستمهای . به مو سی شی از نظریه  منظر تطبیق بخ

موجود در یک افق بلند مدت مستلزم داشتن برنامه های میان مدت است که پیچیده تطبیقی است رسیدن وضعیت مطلوب از وضع 

  .حصول وضع مطلوب را میسر سازند

ستقرا پویا و تداوم مطلوب نهاد ها و موسسات آموزشی شدیداً متاثر از چگونگی و کیفیت برنامه ریزی آموزشی است. از  امروزه ا

شی، آگاهی از  شکاین رو، برای برنامه ریزان آموز سایل، م شکل دهی مطلوب هدف الم سازمان، نقش حیاتی دارد؛ زیرا  سایل  ت و م

های اموزشی، مستلزم توجه همه جانبه به چشم انداز آینده، انتظارات، امکانات و مسائل سازمان است. به عبارت دیگر، برنامه باید به 

دید آگاهی داشته باشند. این آمادگی جز با تبیین آینده نحوی طراحی شود که فراگیران به طور مستمر از وقوع تغییرات و شرایط ج

شیاری و آینده نگری با شود. از این رو برنامه ریزان باید همواره از هو شند. تمام السازمان فراهم نمی  یی در کار اویش براوردار با

 .نظام های آموزشی، از تصور ما نسبت به آینده مایه می گیرد

                                                             
3 Wheelahan & Carter 

4 Alvin Toffler 

5 Denison 
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ساسی مورد نظر این توسعه و  ریزی آموزشی در نظام آموزشی )آموزش عالی( مهبرنابا توجه به اهمیت شناات  ملی، پرسشی ا

ست که تحقیق شی دارد؟ برنامه :این بوده ا سعه ملی چه نق شی در تحقق برنامه های تو ست تا ریزی آموز پس این پژوهش بر آن ا

 .ترین شیوه ارائه نماید منطبق با مناسبی آن را ضمن تعیین پاسخ مناسب برای این پرسش، سازوکار

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

 مبانی نظری -1

 ریزی برنامه -2-1

 با و اســت ســازمان یا واحدکارى گروه، فرد، یک آینده هاى فعالیت و اهداف مورد در گیرى تصــمیم آگاهانه فرآیند ریزى، برنامه

 و تصــور جهت ذهنى هاى تالش نیازمند ریزى برنامه لذا نماید، می بینى پیش را اهداف به رســیدن مســیر مشــخص، اهداف تعیین

ضعیت طراحى سیرهاى و راهها بینى پیش و مطلوب و شد، می آن به نیل م سیارى با  نمدیرا وظایف مهمترین جزء را ریزى برنامه ب

ضعیت پلى مانند که دانند می ضعیت به را حال و  می محیطى هاى اطمینان عدم سازى حداقل موجب و سازد می مرتبط آینده و

مداد مدیران عملکرد کنترل جهت ابزارى را آن و گردد قاقی، می قل ـــ ند.)امیرش مای مه(6،ص1394ن نا نابراین، بر  علم و هنر ریزی، ب

 دربخش چه ریزی برنامه. ســازد می هموار اهداف به نیل در را ســازمان موفقیت مســیر که اســت تصــمیماتی ارزیابی و اجرا تدوین،

صی صو صه در که کند می کمک عمومی و دولتی بخش در چه و ا سازتر ای شیوه به تغییرات، و تحوالت بروز عر  شود عمل کار

 (18،ص1389عالمه،.)

سخ ستقیم مدااله....  سازی، دورنما...  عمل، از قبل تفکر را ریزی برنامه امروز جهان در تربیت و تعلیم کتاب در را  جریان در م

ــت کرده تعریف چنین را آن و اوانده هدف به نیل جهت در ملی نیروهای هدایت برای امور ــن به که تدابیری طرح: اس  یا وجه احس

ــب ــورت، ترین مناس ــتفاده مطلوب های هدف به نیل جهت به موجود منابع از ص  از اعم ریزی، برنامه به مربوط کتابهای در. کند اس

 گفت توان می االصه بطور. شود می یافت ریزی برنامه مفهوم برای گوناگون های تعریف آموزشی یا اجتماعی اقتصادی، ریزی برنامه

  :که

 ها اواسته به دستیابی برای کشیدن نقشه یعنی ریزی، برنامه. 

 مشخص منظور سوی به انسان فعالیت شده حساب هدایت برای است راهی ریزی، برنامه. 

 جمعی فعالیتهای به منطقی دادن جهت برای دورنگر است فراگردی ریزی، برنامه. 

برنامه ریزی 

 آموزشی
   برنامه های

 توسعه ملی

 توسعه سیاسی

 

 فرهنگیتوسعه 

 توسعه اجتماعی

 توسعه اقتصادی

بازدهی آموزشی 

 نظام های آموزشی
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 شه یعنی ریزی برنامه شیدن نق ستیابی راه بینی پیش و آینده برای ک  و جریان ،ریزی برنامه تعاریف در که بطوری آن به د

 (16 ص ،1388 فیوضات،. )دارد وجود عقالنیت و تفکر و گیری هدف و دورنگری هدایت، و ارشاد مداومت،

 ( برنامه ریزی کاربرد تحلیل عقالنی و نظام یافته در فرایند توســعه آموزش اســت، با این هدف که عرصــه 1975)6کومبز

های دان مان  ها و آر یاز ـــخ گوی ن پاس نه موثرتری  به گو ـــد.)جعفری و آموزش  باش عه  جام یان و  ـــجو ش آموزان، دانش

 (114،ص1383نوروزی،

 ستفاده جهت در مدیریتی فرایند یک ریزی برنامه ستیابی در منابع و زمان از بهینه ا شخص اهداف از ای مجموعه به د و  م

 (Agabi and Ogah, 2006,155) .است شده شنااته

ا کند که بتوان آنها ر هایی تنظیم می رویدادهای آینده، عمل می کند و برنامهبینی حوادث و  برنامه ریزی اوب، برمبنای پیش

شرایط تدوین برنامه اوب، قدرت پیش بینی و ایجاد ظرفیت انعطاف پذیری در  شرایط گوناگون، اجرا کرد. بدین ترتیب، یکی از  در 

 ریزی مدت، برنامه کوتاه ریزی برنامه قالب در توان می را ریزی برنامه زمانی نیز، افق جنبه ( از4، ص1394)پورعزت،برنامه هاســت. 

 (46،ص1391ماجد، و محمودی. ) کرد بندی دسته بلندمدت ریزی برنامه و مدت میان

 آموزشی برنامه ریزی -2-2

شی سبت به مقوله برنامه ریزی  7از برنامه ریزی آموز صاحب نظران ن شت های متفاوت  ست، که از بردا شده ا تعاریف گوناگونی 

آموزشی ناشی می شود. برای برنامه ریزی آموزشی را آینده نگری و نقشه کشیدن برای آینده نظام آموزشی می دانند. عده ای آن 

تعیین شده تلقی می کنند. به تعبیر گروه دیگر برنامه ریزی آموزشی،  را پیش بینی نیازها و تخمین منابع برای تحقق اهداف از پیش

ست، برنامه ریزی  شی)اریک( آمده ا صطالح نامه مرکز منابع اطالعات آموز صمیم گیری در برابر آینده آموزش و پرورش. در ا یعنی ت

( 6-7، ص 1382موزشــی. )محســن پور، آموزشــی یعنی فرآیند تعیین اهداف، روشــها، فعالیت ها، منابع و برنامه های موســســات آ

سکو ، برنامه ریزی آموزشی را بکار برد روشهای تحلیلی در مورد هر یک از اجزا ء نظام  8کومبز سرانجام فیلیپ سبق یون ، مدیر کل ا

رده است تا از برنامه ریزی آموزشی ک 1970موزشی به منظور ایجاد یک نظام آموزشی کار آمد می داند. تعریفی که کومبنر در دهه ٱ

 (17،ص1389،به امروز مورد قبول بسیاری از صاحب نظران است .)محسن پور

 

  توسعه مفهوم -2-3
های اساسی و مهم در ایجاد دگرگونی و تحول تکاملی جوامع بوده است.  چگونگی ایجاد توسعه و پیشرفت همواره یکی از سؤال

شرفت می معموال سعه و پی سخن از تو شرفت و  وقتی  سعه همهشود، نوعی پی وان ت میبطوریکه شود.  جانبه به ذهن متبادر می تو

ــطح بهره ــعه همان افزایش س ــترش ارتباطات اجتماعی و امکان تحرك اجتماعی  گفت توس مندی و رفاه، ارتقای امنیت، آزادی، گس

صل می عمودی و افقی معطوف به ارزش شرفت علمی و تکنولوژیک حا سایه پی شود و دگرگونی تکاملی در نظام  های جامعه که در 

 3،ص1394و همکاران، مظاهری)آید.  وجود می ، آموزش و ساماندهی و مهندسی اقتصادی صنعتی و سیاسی و فرهنگی بهآموزشی

) 

 تا کنون تعاریف مختلفی از واژه توسعه مطرح شده است، که از آن جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

 ه توسعه، به پیشرفت در چند حوزه اشاره داردکه این حوزه ها شامل موارد زیر است:معتقد است ک 9گرت نیگل

 ثبات جمعیتی از قبیل کنترل زاد و ولد و افزایش امید به بقا 

 پیشرفت اقتصادی از قبیل رشد در تولید نااالص داالی،رشد در میزان درآمد نااالص ملی یا برابری قدرت ارید 
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  قبیل عدالت در حقوق زنان، بهبود روابط و مشارکت بیشتر در فرایندهای سیاسیتوانمند سازی اجتماعی از 

 .توسعه بر بهبود آزادی های فردی، کیفیت زندگی و نظایر اینها نیز تاکید دارد 

 نیز سه جزء اساسی را در تعریف توسعه مهم می داند: 10گولت

  های اولیه.تامین نیازهای پایه زندگی شامل مسکن،پوشاك، تغذیه و آموزش 

 عزت نفس شامل احساس کرامت و استقالل 

 ،(12،ص1392آزادی شامل توانایی برای انتخاب سرنوشت اود.) اطاعت و شجاعی نسب 

با استفاده از عبارت توسعه همه جانبه، توسعه را یک فرایند انتقال  2001( برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1380)11استیگلیتز

سنتی، روش های شت، آموزش و تولید به روش های مدرن می داند. ) از روابط  سنتی اقدام در زمینه بهدا  سنتی تفکر و روش های 

 (149،ص1385،ظهره وند

ــیاســت گذاری و تجدید جهت گیری مجموعه نظام بنابراین،  ــازماندهی، اصــالح س ــعه جریانی اســت که در اود تجدید س توس

 های ه بر بهبود وضع ها درآمدها و تولید، آشکارا شامل تغییرات بنیادی در سااتاجتماعی کشور را به همراه دارد و عالو -اقتصادی

ست و در  سعه دارای ابعاد مختلف ا ست بنابراین، تو سوم و اعتقادات ا سی، اجتماعی، اداری و همچنین آداب و ر سیا نهادی، فکری، 

س سعة اجتماعی ا سعة فرهنگی و تو سی، تو سیا سعة  صادی، تو سعة اقت س.گذارند ت که بر هم اثر میبرگیرندة تو عه تا اگر تعریف تو

 ) شـــیرزادی و.کنیم دلیل این اســـت که ما در دنیایی پیچیده و به هم وابســـته زندگی می رســـد، به حدودی پیچیده به نظر می

 (185-186ص1390،سخایی

 

 هداف توسعها -2-4
 : عبارتند از اهداف توسعه هامروز با توجه به تحولی که طی بیش از شش دهه در مفهوم توسعه به وجود آمد،

 (دستیابی به رشد اقتصادی )رشد تولید سرانة جمعیت و در شکل کالن، رشد ساالنة تولید نااالص ملی 

 یا به عبارت دیگر کم کردن  (کاهش فقر مطلق )کاهش میزان جمعیتی که پایین تر از ســطح اســتاندارد رفاه از نظر درآمد

 .میان مردمنابرابری یعنی ااتالف درآمد و ثروت 

  گسترش ادمات اجتماعی همچون دسترسی عمومی به بهداشت، آموزش، ارتباطات واطالعات 

  گسترش دموکراسی و مشارکت اجتماعی به عنوان عامل تحکیم بخش و تضمین کنندة توسعةاقتصادی. 

ـــت که با تأ  ـــانبرکید روی هم رفته تمامی موارد فوق هدفی یگانه را دنبال می کنند و آن، جامعه ای اس نیازهای مادی و  ،انس

 (32-33،ص1389،شیرزادی می کند. ) بخشی تأمین نحو رضایترا به معنوی 

 

 برنامه آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و توسعه -3
برنامه آموزشی طرحی است حاوی سیاست ها ، اهداف ، راهبردها و برنامه عمل مربوط به توسعه یک نظام یا یک نهاد آموزشی 

ست ها و اهداف در آن پیش بینی در االل یک  سیا شهای اجرا و ارزیابی و نیز منابع مورد نیاز برای تحقق  دوره زمانی معین که رو

تهیه و تدوین شده است.)محسن « برنامه آموزشی » شده است. به همین قیاس، برنامه ریزی آموزشی فرآیندی است که طبق آن 

 (6،ص1382پور،

صین معتقدند برنامه ص شی میر برای متخ شیابی برنامه آموز شامل کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارز شی  شد. ولی  یزی آموز با

شرایط و امکانات موجود و در  شی با توجه به نیازها،  سطحی و در هر زمینه علمی، برنامه آموز ضی دیگر بر این باورند که در هر  بع
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در چارچوب این نگرش،  .باشد های آموزشی و یا درسی، می تارتباط با سایر برنامه های مرتبط)ولی مستقل(، شامل محتوای فعالی

ریزی ارزشیابی و اصالح برنامه  برنامه آموزشی از چهار فرایند برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی اجرایی و برنامه

صل سرف ست. در فرایند اول، طراحی عناوین و  شده ا شکیل   و در موزشی مورد نیاز یادگیرندگانهای آ ها و گزینش دوره آموزشی ت

ـــی فرایند دوم، محتوای دروس هر یک از دوره ـــومین فرایند، چگونگی اجرای دوره با توجه به  .گردد دوین میت های آموزش در س

شیابی کلیه امکانات و محدودیت صال فعالیت ها و در آارین فرایند، ارز سه فرایند قبلی و ا شده طی   حهای آموزشی و درسی انجام 

 (56-57،ص1386،حاجی میررحیمید.)پذیر برنامه آموزشی برای افزایش کارایی برنامه در آینده، صورت می

ــاس مالك ــتی(، جامعیت )جامع و  معموالً برنامه ها را بر اس ــیالیس ــوس ــادی )آزاد، مختلط، س های مختلفی مانند دیدگاه اقتص

ها بر مبنای زمان اجرایی که برای آنها در نظر  کنند. این برنامه میبندی  محدود(، سطح برنامه )کالن، بخشی، ارد( و مدت تقسیم

مدت  ریزی میان برنامه -بمدت: یک دوره یک ساله؛  ریزی کوتاه برنامه -الفکنند؛  بندی می شود، به سه دسته، دسته گرفته می

چندان دقیق نیست و بهتر آن است که برای البته این تفکیک . 25 -20 -10ریزی درازمدت: یک دوره  برنامه  -جساله؛  7 -4دوره 

 :های آن توجه کرد. بر این اساس باید گفت مشی ها و اط ریزی، به اهداف، سیاست ی برنامه تشخیص یک دوره

 های مالی هدایت می ی سیاست اقتصاد بوده و بیشتر به وسیله مدت، حفظ تعادل وضع عمومی ریزی کوتاه هدف برنامه 

 .مدت هستند ریزی کوتاه های از برنامه های اقتصادی سالیانه نمونه شود. برای مثال بودجه

 بدین منظور تکنولوژری و رفتارهای . ی اقتصادی است ریزی میان مدت، سعی در جهت مطالعه در شرایط توسعه در برنامه

ــبتاً ثابت فرض می ــود و برنامه اجتماعی نس ــرمایه ش ــود. برنامه ها تنظیم می گذاری ای برای س عمرانی قبل و یا  های ش

 .توسعه بعد از انقالب ایران از این دست هستند

 ـــم ریزی دراز مدت، امکان تغییرات مهم فنی یا روانی را هدف قرار می برنامه ـــند چش ـــاله 20انداز  دهد. مانند س ی  س

 (       184-185،صص1390، یزدانی زازرانی . )ایران جمهوری اسالمی

مستقر در  21نوین توسط شعبه اروپایی مؤسسه مطالعات قرن  نظام های آموزشیمقاله در مورد  54در دومین کتابی که حاوی 

  :سوئد منتشرشد، آمده است

 پذیرند؛ اهمیت دادن به کارهای جمعی و گروهی که توسط افراد بومی انجام می 

 استمرار تأمین مالی را تضمین کند؛  تواند پشتیبانی وسیع مالی از طریق نهادهای مختلف که می 

 ها باشد؛  نظرات همه گروه جلب مشارکت وسیع که بتواند معرف نقطه 

 های کلیدی و توجه ویژه به روابط بین آنها که در آینده نقش مهمی اواهند داشت؛  دربرگیری تمامی بخش 

   مطالعه چشم اندازهای درازمدت به جای توجه به مسائل کوتاه مدت؛ 

  ها؛  لعه روابط متقابل بین کشورهای جهان در همه زمینهمطا 

 محیطی؛  بررسی راهبردهای پایدار از نظر اقتصادی اجتماعی و زیست 

  های ااالقی، فلسفی و سیاسی و ارزشیابی کفایت نهادهای ملی برای پردااتن به آنها؛  بررسی و مطالعه مقوله 

 مناسب علمی؛ های تحقیق و برگزیدن شیوه های  شفاف کردن هدف 

 دست آمده از تحقیقات به ترتیبی که توجه عموم را برانگیزاند و به بهبود سیاستگذاری بررسی چگونگی کاربست نتایج به 

شود صادی  ها و اقدامات عملی منجر  سی، الگوهای اقت سیا ضوعات دیگری از قبیل: هدایت اجتماعی، تغییرات محیط  و مو

عالوه بر اینها  .ر کشورهای در حال توسعه، تغییر در فرهنگ، محیط زیست و فناوریوابسته به هم، تقاضاهای اجتماعی د

امه برنکند که نشاندهنده ضرورت توجه به  جویانه برای از کشورها در رابطه با مسائل فوق اشاره می های چاره به اندیشه

 (162-163ص،ص1389،صبوری اسروشاهی .)است ریزی آموزشی جهت تحول درنظام های آموزشی نوین
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 که شــود می محســوب توســعه در کلیدی عامل یک و مفید گذاری نوعی ســرمایه آموزش)برنامه آموزشــی( جهت ریزی برنامه

 ااباری)باشــد.  داشــته ای مالحظه قابل اقتصــادی بازده تواند می شــود اجرا و ریزی برنامه شــایســتگی و درســتی به چنانچه

 (12،ص1388آزاد،

 ، تر منظم روشـــهای از گیری بهره با کند می کمک که اســـت آن آموزشـــی ریزی برنامه نفع مهمترین گفت توان می بنابراین

های ، تر منطقی و تر معقول یاز ـــی واقعی ن نه بدین و گردد انتخاب مختلف های حوزه در آموزش  را آموزش متدولوژی بهترین گو

 (111،ص1392همکاران، و دارابی. )برگزید

 

 آموزشیفرآیند برنامه ریزی  -4

ــعه آموزش از نظر کمی و کیفی ، در طول زمان مورد  ــی برای توس در فرآیند برنامه ریزی قبل از هر اقدامی باید هدفهای آموزش

نظر بعنوان نخستین مرحله تدوین شود یعنی اهدافی که در جریان اجرای یک برنامه آموزشی میخواهیم بدان دست یابیم مشخص 

سپس منابع مورد نیاز بر شی ، گردد  شامل پیش بینی منابع آموز شود و این مرحله  شی تعین  شیدن به هدفهای آموز ای تحقق بخ

امکانات آموزشی ، اقتصادی و مالی مورد نیاز یرای اجرای یک برنامه است که بدون در نظر گرفتن آن تحقق اهداف آموزشی میسر و 

ـــی ن ـــت . تعیین ممکن نخواهد بود . تعیین منابع مورد نیاز در برنامه آموزش یزهمانند اهداف از دو جنبه کمی و کیفی براوردار اس

منابع در واقع آزمون تلخی اســت که برای ســنجش میزان واقع بینانه بودن مرحله نخســت تدوین اهداف برنامه های آموزشــی . اگر 

صیص و تامین  شی و میزان بودجه مورد نیاز تخ سانی مورد نیاز ، امکانات آموز سبات را تعداد نیروهای ان نگردد تمام معادالت و محا

مختل اواهد کرد برای رسـیدن به برنامه ریزی معقول در فرآیند برنامه ریزی که در مرحله بعدی قرار دارد تعیین اولویت و نیازهای 

شنهاد گرد صورت گیرد و راهبردهای اجرایی پی ستگذاری و طراحی  سیا ساس آن  شد تا برا  د بعد ازالزم برای اجرا یک برنامه می با

شی موفق میزان درهم  ستها اواهد بود . در فرآیند برنامه ریزی آموز سیا ساس اجرایی و پیاده کردن اهداف  این مرحله ، مرحله ح

تنیدگی مراحل و سایر عوامل سازمانی ارتباط مستقیمی دارد و جز الینفک توسعه و پیشرفت سازمانی است . بعد از اجرا در مرحه 

ــیابی و ارزیابی مراحل و جمع بندی و گرد آوری آمار و اطالعات برای آار برنامه های آمو ــاید مهمترین این مراحل ارزش ــی و ش زش

شیابی بعنوان آارین مرحله ارزش کمتری دارد بلکه باید این امر  شد البته نباید تلقی کرد که که ارز  ضعیت موجود می با بهبودی و

صورت موردی صورت گرفت ه تا کم و کاست برنامه ریزی مشخص گردیده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص در پایان تمام مراحل و ب

گردد و در این اصوص سیا ستهای الزم اتخاذ گردد در اینجاست که زنجیره برنامه ریزی آموزشی به ارزشیابی آموزشی منتهی می 

شی و وضع موجود در نظام آموزشی بوده شود. در واقع فرآیند برنامه ریزی محصول برقراری تعامل و ارتباط بین وضع مطلوب آموز

 ،ص (1393، محسن پور)که برنامه ریزان آموزشی باید درفرآیند برنامه ریزی این تعامل و تعادل را در تمام مراحل برقرار نمایند. 

 عملکرد انتظار، شرایطی که تحت آن مورد ااص عملکرد: کند می بیان یسه عنصر ااص را در برنامه ریزی آموزش 12رابرت ماگر

 (28،ص1390و همکاران، اکبری الکه ) .عملکرد قبول قابل طحمورد انتظار است، حداقل س

 

 توسعه  و  یزشآمو ارتباط نظام -5
شآمو نظام رابطه نااتی،ش ز نظر جامعها سعه با یز سی قابل جهت آن از تو ست برر ست فراهم آمده از  که ا سعه واقعیتی ا تو

توان به  افراد جامعه و در این میان آموزش عامل بســـیار مهمی اســـت که به وســـیله آن مینی و منطقی الهای عق مجموعه کنش

 .ها پرداات و از دســتاوردهای علمی و فرهنگی بشــر در طول تاریخ اســتفاده کرد نی کردن اعمال و بهینه کردن رفتار انســانالعق

س شی ااتارهمچنین در این ارتباط باید به  شی نظام های نوع و آموز شور می نظام کرد، توجه نیز آموز شی در هر ک ر تواند تأثی آموز

شد؛ چرا که این نظام قابل شته با شور دا شی آن ک ست ها با به توجهی بر بازدهی آموز سیا صول و  های  کارگیری برنامه، اهداف، ا

                                                             
12 Robert mager 

www.SID.ir

http://emaconf.ir/j1
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 http://emaconf.ir/j1 فصلناهم ایده اهی نو رد علوم و فناوری 
 

 توســعه و دعامل در رشــ مهمترین کارامد، نظام آموزشــی ترتیب بدین. می گذارند جای به ودآموزشــی مختلف، تأثیر متفاوتی از ا

ن و .)فاطمی امیگردد می یآموزشنظام توسعه  به منجر اود نوبه به نیز عهوست مختلف طوحو ساست  سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

 (104،ص1388فوالدیان،

شی، برنامه ای، روش و بهبود کیف صه های رفتاری، نگر سازی عر ست که آموزش در نوین  یت شواهد جهانی نیز حاکی از آن ا

سازی نگرش  سانی، نوین  سرمایه ان سانی نقش مهمی را ایفا می کند. برنامه ریزی آموزشی از طریق ایفای نقش در بازدهی  زندگی ان

ها، ملت سازی، بهبود جامعه پذیری افراد، افزایش مشارکت و اداره امور و افزایش کیفیت زندگی، فرایند توسعه را در کشورها تسهیل 

 (150-151،ص1385می کند.)ظهره وند،

 

شی، -6 صادی،اجتماعی و  ارتباط میان برنامه ریزی آموز سعه اقت سی و برنامه ریزی تو برنامه ریزی در

  :فرهنگی
هر یک از این سه نوع برنامه ریزی حوزه ی عمل مشخص دارند و قلمرو فعالیت آنها با هم متفاوت است.هنگامی که برنامه ریزان 

ــانی ماهر را برای یک برهه ی  ــادی به نیروی انس ــعه،انتظارات اجتماعی،آرمان های دینی و فرهنگی و نیازهای بخش های اقتص توس

س شی نیز تا آنجا که به نظام زمانی ااص و در قالب برنامه تو شخص می کنند.برنامه ریزان آموز صادی و اجتماعی و فرهنگی م عه اقت

شی شود، آموز شی ترجمه و بیان می کنند.آنگاه برای تحقق این  این انتظارات، مربوط می  آرمان ها و نیازها را در قالب اهداف آموز

 ا به کارگیری اط مشی های مناسب و بهره گیری از منابع مادی و انسانی،به برآورد منابع مادی و انسانی دست می زنند و ب اهداف،

ـــی نیز با الهام از این انتظارات و آرمان ها و نیارهای جامعه و با  ـــول به اهداف مورد نظر را هموار می کنند.برنامه ریزان درس راه وص

قدام می کنند که قرار است دانش آموزان و دانشجویان به تدوین دانش ها و مهارت ها و نگرش هایی ا موزشیتوجه به اهداف نظام آ

کســـب کنند.پس کل جامعه را می توان حوزه ی کار و قلمرو فعالیت برنامه ریزان توســـعه اقتصـــادی اجتماعی فرهنگی به شـــمار 

 (18-19،ص1388)محسن پور،.آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی توسعه اقتصادی،

 اجتماعی و فرهنگی

 آموزشیبرنامه ریزی 

برنامه 

ریزی 

 درسی
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 : قلمرو برنامه ریزی و توسعه2نمودار 

 

صلی در فرایند توس شوری هر عهمحور ا ش می آموزشی نظام ک صواال. دبا  جامعه همه جانبه توسعه محرکه موتور آموزشی نظام ا

 و تعدادهااســ رشــد راســتای در آگاهانه نوگرایی، و تحول و تغییر دگرگونی، حال در جامعه در ینظام آموزشــ که چرا هســت، و بوده

 و ظامن این درونی ویژگی های و تحوالت از متأثر ورکش هر آموزشی نظام برونداد امروز، دنیای در. انسانهاست در رفتار تغییر و اصالح

س ت نظاماله تعامنحو و عملکرد از متأثر نیز سیا صادی، اجتماعی، فرهنگی و  ست جامعه یهای اقت  یرتأث آنها بر می تواند همزمان و ا

ش بگذارد و کارکرد این نظام سانهای تبدیل ی،های آموز ستعد ان سانهایی به م ست بالنده، سالم، ان اطمی )فمتعادل، االق و متفکر ا

 (125،ص1388امین و فوالدیان،

ــور )که در ایران قبل از انقالب در دوره برنامهبنابراین،  ــعه در هر کش ــاله 7های  های توس ــاله  4های  و بعد از آن در دوره س س

ه بیان یابد. ب های کشور عینیت می ریزی قرار دارند که تنها در کنار سایر قوانین و برنامه اند( در سطحی ااص از برنامه ترسیم شده

شم انداز سند چ ی قوانین باالدستی یک کشور )مثل های توسعه در سطحی میانی قرار دارند. یعنی از یک سو باید سایه بهتر برنامه

سیاست سوی دیگر باید بتواند قوانین پایین و  شد و از  شته با ساماندهی و نظم بدهد، تا از این  های کلی( در آن حضور دا دستی را 

های توسعه به لحاظ محتوا باید در سطحی  طریق اهداف کلی مطرح در اسناد باالدستی به درستی حاصل شوند. لذا باید گفت برنامه

شند که  سیاستبا سیاست بتوانند  شور را به  ستراتژی کالن هر ک ست های کلی مطرح در ا سیا سیر کند، تا راه برای   های میانی تف

 (   177-178،ص1390، یزدانی زازرانی )(. 1های اجرایی و جزیی در مسیر مورد نظر هموار شود )شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (178،ص1390، یزدانی زازرانی : ارتباط میان برنامه های توسعه با اسناد باالدست و پایین دست.)1شکل شماره 

 

 تحقق برنامه های توسعه کشور با تاکید بر نظام آموزشینقش برنامه ریزی آموزشی در  -7

ست. چراکه برنامه  صنعتی کامال متفاوت ا سیس کاراانه  شی، با برنامه ریزی برای ایجاد یک واحد تولیدی یا تا برنامه ریزی آموز

سی و فرهنگی( که نظ سیا صادی، اجتماعی ، شناات دقیقی در چارچوب نظام کالن )اقت شی، باید  شی در آن به ریزی آموز ام آموز

سته هایی در نظر  ست پیش بای شارکتی الزم ا شی واقع بینانه و م عنوان یک زیر نظام عمل می کند، انجام پذیرد. برنامه ریزی آموز

شته باشند. نظام  گرفته شود و سیاست گذاران و دست اندرکاران امور عمران و آموزشی کشور باید بر آنها واقف بوده و اتفاق نظر دا

وزشی یک مجموعه پیچیده است که در آن اجزا متشکله و زیر نظام ها به گونه ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مداوم، هدف آم

سی هر یک از  شد که برر شته با صل توجه دا سته باید به این ا شی پیو شد. برنامه ریزی آموز شده را تحقق بخ های از پیش تعیین 

نند معلم، افت تحصیلی در دوره ابتدایی و متوسطه ،سااتمان های مدارس، بودجه و غیره به تنهایی مسایل مبتال به نظام آموزشی ما

 چشم انداز

 سیاست های کلی

 الزامات و رهنمودها

 برنامه یک یا چندساله و سیاست های اجرایی

 اسناد توسعه فرابخشی

 برنامه توسعه

 اسناد توسعه استانی اسناد توسعه بخشی

www.SID.ir

http://emaconf.ir/j1
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 http://emaconf.ir/j1 فصلناهم ایده اهی نو رد علوم و فناوری 
 

و بدون در نظر گرفتن تعامل با کل نظام آموزشــی، تالشــی بی حاصــل اواهد بود. البته بعضــی از دالیل نیز مانع تحقق اهداف نظام 

ــود. به عنوان مثال اگر برای از زیر نظام ها ــی می ش ــتی کار نکند مثال برنامه های تربیت معلم قادر به تربیت تعداد  آموزش به درس

شده و عوامل دیگر برنامه  شد، با توجه به موارد ذکر  سب با وظایف و اهداف نظام نبا شد و یا اجزا نظام متنا کافی معلم مورد نظر نبا

ستی ها را بی شی باید از طریق تجزیه و تحلیل دقیق علل پیدایش کا سب ارائه دهد. ریزی آموز شنهادات منا صالح آنها پی ابد و برای ا

ـــی با پویایی اود می توان در آرمان های افراد، انتظارات گروه ها و نهادهای اجتماعی نیز تحول ایجاد نماید.  بنابراین نظام آموزش

ان ن سیاست گذاران و مجریبدین جهت ضروری است که برنامه ریزی، مدیریت و کنترل نظام آموزشی به عنوان یک رابط سیاسی بی

 (92-93،صص 1392و همکاران، بنیسینظام آموزشی محسوب می شود. )

 ر حوزهدندگانه چهای یک جامعه برای رســیدن به اهداف عالی و  در ســااتارها و نهادتغییر  دنبال ایجادتوســعه، به  های برنامه

متضمن انتخاب اهداف  که یده ای استچیند پیاتوسعه فر آموزشی و ریزی برنامه .اجتماعی و علمی و فرهنگی است -یداصهای اقت

یند اهنگی و نظارت بر فراوبی برای اجرا، همچارچنین سازماندهی چعات و همالمی، اشاعه و انتشار اطکی اه اجتماعی، تعیین هدف

شی ریزی برنامه ست.  در کل نظام آموز سازمانها و دا ستها و ر دی  دارگزاران متعدکر این فرایند،  سیا زمینه تهیه و تدوین و اجرای 

ریزان،  نش متقابل هســتند. ســیاســتگذاران، برنامهکر تعامل و دای  توســعه مصــورت عا ی، اجتماعی و بهداصــهای اقت اط مشــی

و  محمودی ) .روند توســعه به شــمار می برای ریزی ن اصــلی فرایند برنامهالاز جمله عام ردموهشــگران و مژمارشــناســان و پآ

 (68،ص1391د،ماج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10، ص1394عوامل موثر بر استمرار توسعه و پیشرفت. )پورعزت، -3نمودار 

 

شود، برنامه ریزی در مقام نوعی  سعه به مثابه هدف درنظر گرفته  سعه. هرگاه تو ست در ادمت تو بنابراین، برنامه ریزی ابزاری ا

 ( 4،ص1391فرایند و عمل، به سازوکار و ابزاری برای تحقق توسعه منجر می شود.)زاهدی و همکاران،

 ونظام آموزشی بخصوص آموزش عالی از توسعه برنامه ریزی توسعه در رسد موارد زیر می تواند بستر س در این راستا به نظر می

 :بهره مندی از مزایا و نتایج مثبت و غیرقابل انکار آن واقع شود

  سعه سعه بعد مفهومی برنامه ریزی تو شیتو سطوح مختلف  نظام آموز سب در این باره در مدیران  و ایجاد پنداره منا

 نظام آموزشی.

  در سطح کشور نظام آموزشیمه ریزی توسعه غیرمتمرکز کردن برنا.  

درنظر گرفتن ظرفیت اضافی 

 برای غلبه بر آنتروپی

 اجراعزم جدی برای 

سازماندهی اثربخش و 

 پویا

مهار شرایط با افزایش ، تنوع،  امید به آینده

 پیچیدگی و انعطاف

تامین نیروی انسانی ماهر 

 و امیدوار

ارزشیابی و کنترل 

 مستمر عملکرد

 آرمانگراییپرهیز از 

 توسعه

 و 

 پیشرفت 
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   آموزش و پژوهش. ها در زمینه برنامه ریزی توسعه نظام آموزشیتفویض ااتیار بیشتر به مدیران میانی 

  شیابی شی  ارز ساس عملکرنظام آموز ستمدبر ا سی سایر  صیص بودجه و  ر د آنهای حمایتی از  ، واگذاری اعتبار و تخ

 (17،ص1388،ترك زاده و اابییمنی دوزی سر . )سطح ملی

 بهتر، بیان به. است برنامه ریزی نیازمند که، است آن( توسعه) مساعد شرایط و شااص ها این به دستیابی در اصلی ی نکته اما

. تاس زمینه این در جامع برنامه ی یک اجرای و اتخاذ بعدی، مهم گام گذشته، وضعیت از گذار و تغییر به نیاز احساس ایجاد از بعد

ست همین از شورهای پیش، دهه ی چندین از که رو شد به رو ک سیدن با ر سعه عمران که نتیجه این به ر شی نظم بدون تو  و بخ

 ( 182،ص1390، زازرانی یزدانی.) اند آورده ساله، روی هفت یا 5 ،4 برنامه های اجرای به نیست، امکان پذیر برنامه و هدف بدون

 

  های توسعه و پیشرفت چالش -8
ست که با انگیزه های گوناگون وارد  چالش ضایی مملو از بازیگرانی ا شرفت جوامع، ف سعه و پی شده، در روند این های تو صه  عر

شرفت اجتماعی را شرفت اود، پی سعه و پی شوند تو ساز می  سابقه ت به ویژه آنگاه که به جهت ناکامی .سبب  شهای الهای مکرر، 

های پیروزی باشد. چنین شرایطی، نوعی ناامیدی و گسیختگی روحی مستمر را به  د تجربههای شکست و فاق توسعه، مملو از تجربه

ــلب می ــعه تحمیل می کند؛ به طوری که گویا مجال موفقیت را از آنها س نماید. بدین  آحاد جامعه و به ویژه، به کارگزاران امور توس

 ش برای غلبه بر چالشالشوند و از ت می "درماندگی آمواته شده"اندرکاران توسعه، دچار نوعی  ترتیب، آحاد جامعه و به ویژه دست

 :را می توان به شرح زیر فهرست کرد کشور یل شکست برنامه های توسعهالمهمترین د.مانند ها باز می

 بینی با طراحی برنامه های انعطاف ناپذیر، فاقد تنوع، فاقدپیچیدگی و بی ثبات؛  ضعف قدرت پیش 

 ه به واقعیت ها در زمان برنامه ریزی؛ آرمان گرایی و عدم توج 

  فقدان نیروی انسانی ماهر و امیدوار، برای مواجهه با موقعیت های پیش بینی نشده؛ 

  عدم توجه به ضـــرورت در نظرگرفتن مجال و ظرفیت اضـــافی، برای افزایش ابتکار عمل در مواجهه با انواع پیشـــامدها و

 اضطرارها؛

 های گوناگون؛  ها، برای غلبه بر چالش ا و ظرفیتضعف در سازماندهی و بسیج نیروه 

 فقدان جدیت و عزم کافی برای اجرا، به جهت پذیرش درماندگی آمواته شده؛ 

 ح در جریان اجرا و ضعف در ارزشیابی عملکرد؛ الفقدان سازوکارهای کنترل و اص 

ضعف در التوان د بنابراین، می سعه ایران را در  ست برنامه های تو شک صلی  سازماندهی، یل ا برنامه ریزی، آموزش، ابتکار عمل، 

 (2-4،صص1394)پورعزت، .عزم جدی وفقدان سازو کارهای کنترل و تمایل به آرمان گرایی دانست

 

 راهکارهای استفاده از برنامه ریزی آموزشی برای توسعه در نظام آموزشی -9

 شود و قبل از برنامه ریزی، کار ا ضع نظام کنترل و نظام ارزیابی تدوین  ود را با نظارت بر تهیه گزارش عملکرد و تبیین و

 موجود آغاز کند.

  ــطوح ــور تمامی س ــود که امکانات الزم برای حض ــی به نحوی تهیه و تنظیم ش ــعه در نظام آموزش نظام برنامه ریزی توس

ود تا در عمل و مدیریتی و آموزشی و نهادهای ذی ربط دولتی و غیر دولتی برای مشارکت در برنامه ریزی توسعه فراهم ش

 اجرا برنامه های توسعه حمایت و پشتیبانی شوند.

  اهداف بلند مدت و اســتراتژیک کشــور و ابعاد توســعه به صــورت شــفاف تعریف و در ااتیار تمامی برنامه ریزان و مدیران

ست گذاری و برنامه ریزی سیا سطوح مختلف  شور قرار گیرد تا تمامی افراد در  ست گذاران ک سیا و اجرایی، هم  اجرایی و 

 سویی های الزم را با آن داشته باشد.
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  اصـالح ذهنیت )گریز از برنامه( مدیران نظام آموزشـی برای اینکه برنامه های توسـعه به درسـتی پیاده و عملی شـود الزم

 بدانند. است مدیران مانند هر مدیر علمی موفق، برنامه، برنامه ریزی و وفاداری به برنامه را از الزامات مدیریت اود

  شی شی از مهمترین و ظریف ترین اقدامات در نظام آموز سانی در نظام آموز سانی و مدیریت منابع ان سازماندهی نیروی ان

است. زیرا نظام آموزشی بدون معلم و استاد با انگیزه و غرق در حسرت، مانند سربازی است که بدون اسلحه به جنگ می 

 ه، باید به آن توجه شود.رود. قبل از هرگونه برنامه ریزی توسع

  ستند، بلکه کیفیت فراتر از اهداف کمی سعه فقط اهداف کمی نی سی: برنامه های تو اهمیت دادن به نظام برنامه ریزی در

ــاات و پرورش نهادهایی که  ــمن ادمت، پرمحتوا کردن کتب، س ــت. اهداف کیفی نیز از طریق آموزش ض مورد توجه اس

ــکل می دهند و  ــمه می گیرد. به عنوان مثال تغیی محتوای افکار جدیدی را ش ــزچش ــداری می کنند و غیره س از آن پاس

شد و مهارت های زندگی به فراگیران یاددادن و چگونه  شته با ضر و آینده مردم مطابقت دا سی با نیازهای زمان حا کتبدر

 یاد گرفتن و چگونه زیستن و ... را آموزش دهد.

  آموزشــی و توزیع عادالنه امکانات آموزشــی در کشــور جهت بروز اســتعداهای افزایش و گســترش مشــارکت مردم با نظام

 (95-97،صص 1392و همکاران، بنیسیفراگیران در سراسر کشور. )

 

 اتپیشنهاد نتیجه گیری و
م و ملزوم زالد به طوری که می توان گفت این دو مقوله نارتباط بسیار نزدیکی با برنامه ریزی آموزشی دار برنامه های توسعه ملی

نظام  شنقو ابعاد آن، به توســعه یکدیگرند یا به نوعی تکمیل کننده همدیگر. در این مقاله ســعی کرده ایم تا ضــمن بررســی مفهوم 

اجتماعی ، نقش اســاســی و  -پیشــرفته به عنوان نهاد فرهنگیی بپردازیم، نظام آموزشــ برنامه های توســعهبرنامه ریزی آموزشــی و 

ی که آینده ا کند به گونه کشور ایفاء می توسعهسرنوشت ساز در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی در فرایند 

پذیری و هم از  پذیری و جامعه هم از طریق کارکرد فرهنگ نظام آموزشیمشاهده کرد.  آموزشیتوان در سیمای نظام  کشور را می

سعه  و طریق ارتقاء ست. و می ملیپرورش قلب تو سعه  ا شت که تو سعه  ملیتوان به واقع بیان دا شنظام با تو  ارتباط همه یآموز

 زشیوبرنامه های نظام آم را با توسعههای  باید مؤلفه ی و برنامه های توسعه ملیآموزشنظام جانبه دارد. برای ایجاد انسجام سیستم 

سترهای  تا با برقراری یک توازن و هماهنگی بین مؤلفه کرد تلفیق سیر توسعه فراهم آید. با الهای مختلف آن ب زم برای حرکت در م

 د:گرد تی ارایه میاهای تحقیق پیشنهاد توجه به یافته

 متناسب با ، آوری اطالعات عریزان با جم با توجه به عدم قطعیت و تغییرات گسترده در جامعه، الزم است مدیران و برنامه

 ریزی بپردازند؛  های موجود در آن به برنامه ها و ظرفیت تمام پتانسیل

  صمیم گیران سؤوالن و ت شی درگیر درم سؤول طراحی و اجرای برنامه نظام آموز سازمانی م  به هماهنگی بین واحدهای 

ــی و همچنین به فراهم ــت بروز االقیت در افراد  های آموزش ــازی فرص ــی درگیر در برنامهس ــعه ریزی آموزش  برای توس

 .بپردازند

  همه ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایجاد ارتباط منطقی بین  و یآموزشنظام نگرش تحولی به ایجاد 

  رآییمها ب ها و کاهش ضعف ها و استفاده بهتر از قوت ها و کاستی ها و پی بردن به نقاط قوت، ضعف بازنگری برنامه. 

 ها گذاری ها و سیاست ریزی توجه به آینده و توجه به تغییرات نیاز بازار کار در برنامه 

 های دولتی و اصوصی الزم برای اجرای برنامه بپردازند  از پیش به جلب حمایت و دست اندرکاران نظام آموزشی مسؤولین

 .ت قانونی نشوندها دچار مشکالتی از قبیل بودجه و مشکال تا در موقع اجرای برنامه

  

 مراجع
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 سی میزان هم (،1388،)مهناز ،ااباری آزاد شد با  برر سی ار شنا سی مقطع کار شته برنامه ریزی در سی ر سویی برنامه در

ــب ــی در وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه راهکار مناس ــدیان برنامه ریزی درس ــی متص ان نامه یپا ،نیازهای آموزش

 ی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.درس زییکارشناسی ارشد برنامه ر 

 (،ضا سب، عبدالر شجاعی ن سالهای 1392اطاعت، جواد و  شور طی  ستانهای ک سعه یافتگی در ا صهای تو شاا سنجش   ،)

 .20-11، ص12، شماره سومای، سال  ریزی منطقه فصلنامه برنامه ،1383-1388

 شیرازی سن ،اکبرپور  س (،1388،)مح سا چهارمین کنفرانس بین  ،ی در برنامه ریزی بلندمدتطراحی منظر تطبیقی رکن ا

 تهران. .المللی مدیریت استراتژیک

 ــین، حکریمی مونقیو  مریم ،اکبری الکه ــرمایه (،1390،)عذرا و،ایزانل و س ــت س ــی با الگوی بازگش در  برنامه ریزی آموزش

 . 27 – 31ص،3 شماره ، 4دوره، مجله افق توسعه آموزش پزشکی ،آموزش پزشکی

 شقاقی شااص (،1394،)شاهین ،امیر سعه تعالی، از  صول تو شم ا انداز  های بینادین حوزه مادی، معنوی و فرهنگی تا چ

 .1-22، چهارمین کنفرانس الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، تهران،می ایرانی پیشرفتالالگوی اس

 مؤثر (، بررسی عوامل 1391،)ساسان، اییامرو  کبری،سپهری و  محمد، نیکخواهو  احمدرضا، نصر و مجید ،بحرینی بروجنی

ریزی آموزشـــی اســـتان چهارمحال و بختیاری در پســـتهای  آمواتگان رشـــته مدیریت و برنامه بر عدم بکارگیری دانش

 .33-53اول، ص ،شماره اول سال ،دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی ،تخصصی و مدیریتی

 سی، پریناز ضا و بنی شاهی، علیر شی ریزی برنامه مبانی (،1392،)قنبرعلی ،ان آذریدلف و ملک  شارات در آموز  هزاره، انت

 ،چاپ دوم، تهران.آوای نور

 توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصر مدار برای مواجهه اثربخش و کارآمد با چالشهای  (،1394،)علی اصغر ،پورعزت

 .1-25تهران، ، چهارمین کنفرانس الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت،پیش روی کشور

 (،ــا علی ــلنامه دانش و 1383جعفری، ابراهیم و نوروزی، رض ــی، فص ــم انداز تفکر در برنامه ریزی آموزش (، تحلیلی بر چش

 .111-125پژوهش در علوم تربیتی،شماره اول، اصفهان،صص

 ــی مؤلفه (،1386،)داود ،حاجی میررحیمی ــمن اد مت کو های برنامه بررس ــی در نظام آموزش ض مدت  تاهریزی آموزش

 .55-71ص،77شماره  ،زراعت و باغبانیفصلنامه پژوهش و سازندگی در  ،کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

 (،ب1392دارابی، سلمان و نیستانی، محمدرضا و میرزایی فر،داود ،)سه ست مؤلفه ای میزانررسی مقای ریزی های برنامهکارب

سعه ستراتژیک در )تو شهرهای ا شاهپایدار(آموزش و پرورش  صفهان و کرمان صلنامه  ،ا شیدو ف  ،مطالعات برنامه ریزی آموز

 .101-136سال دوم، شماره چهارم،صص 

 (،کاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در 1391زاهدی، محمدجواد و غفاری، غالمرضا و ابراهیمی لویه، عادل ،)

 .1-24ایران، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال سوم،شماره چهارم،صص

 ،ند ـــیه ظهره و ـــی دوره آموزش (،1385،)راض مه ریزی آموزش نا ـــیت، در بر به جنس ـــاس  تحقق آموزش و پرورش حس

 .147-174، ص 87شماره  ،تعلیم و تربیت،فصلنامه عمومی

 پذیری موســـســـات آموزش عالی مطالعه موردی  ریزی راهبردی با انعطاف ارزیابی رابطه برنامه (،1390،)امید ،ســـلطانی

 .دانشگاه عالمه طباطبایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،یدبهشتیدانشگاه شه

 ضا ،شیرزادی سالمی(، 1389،)ر سعه در ایران بعد از انقالب ا سی ،برنامه های تو سیا صی علوم  ص صلنامه تخ شماره  ،ف

 .29-43،صص11

 شدن و برنامهریزی توسعه در ایران )  (،1390،)الهام، سخایی شیرزادی، رضا و صلنامه مطالعات  (، 1390-1368جهانی  ف

 .175-198صص  ،12سیاسی سال سوم، شماره 
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 فصلنامه  ،چالشها و راهبردهای مواجهه با آن آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ (،1389،)حبیب ،صبوری اسروشاهی

 .153-196ص،صشماره اول ،سال اولمطالعات راهبردی جهانی شدن، 

 سین ،عالمه صفهان(، 1389،)ح شرکت مدیریت تولید برق ا ستراتژیک  سی ارشد، برنامه ریزی ا ش،پایان نامه کارشنا گاه دان

 .پیام نور استان البرز

 فصلنامه کشور جهان 70نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی  (،1388،)مجید ،دیانالفوو  زینب ،امینفاطمی ،

 .103-130،صصشماره هفتم ،راهبرد فرهنگ

 تهران.ویرایش نشر ،مبانی برنامه ریزی آموزشی (،1388،)یحیی ،فیوضات ، 

 شی آموزش و پرورش (،1390،عباس،)کاظمی ست های پولی و مالی دولت بربهره وری و بازدهی آموز سیا سی اثرات  ، برر

 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.

 سمت، تهران. ریزی و تألیف کتب درسیدفتر برنامه ، انتشاراتمبانی برنامه ریزی آموزشی(، 1382حسن پور، بهرام،)م 

 (،1389محسن پور، بهرام ،)نشر ، تهران.مبانی برنامه ریزی آموزشی ، 

 ای پیشــنهادی  هســتهریزی  ریزی توســعه پایدار شــهری با رویکرد برنامه برنامه (،1391،)وحید د،ماجو  وحید ،محمودی

 .42-71صص  ،46شماره  ، 21سال  ،فصلنامه راهبرد، ریزی توسعه پایدار شهری تهران برای برنامه

 درایرانروی پیشرفتپیشموانعوها چالشها، فرصت (،1394،)صدیقه ،پور امیر و تقی ،محمودزاده و مظاهری، محمدمهدی 

ست شیباآینده، سال بی سبالانقمعظمهبرردیدگاهبرویژهنگر ستفاده با می ایرانالا ، چهارمین کنفرانس SWOTتحلیلازا

 الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، تهران.

 (،1393موسوی، ستاره و نظری،حسین و زمانیان،مجتبی،) ریزی آموزشی در تربیت شهروند متعهد به فرهنگ  نقش برنامه

 .21-40،صص32،فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره ترافیک

 ضا ،نوروززاده ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم  (،1392،)شادی ،روحانی  و حمید ،شفیع زاده و  ر

 .285-314صص  ، 66شماره ، سال بیست و دوم ،فصلنامه راهبرد ،توسعه از منظر اسناد فرادستی

 ضا ،یزدانی زازرانی صریو  زین العابدین ،نیک مرام و  محمد ر سداله،ق ستراتژی  برنامه (،1390،)ا سی ا سعه؛ برر ریزی تو

صادی در برنامه عمرانی پنجم سعه اقت سی و بین ،تو سیا صلنامه تحقیقات  ضا ف شهر سالمی واحد  شگاه آزاد ا  ،المللی دان

 .175 – 204صص  ،شماره هشتم

 های دولتی در  زی توســعة دانشــگاهری بررســی وضــعیت برنامه ،جعفر(، 1388،)ترك زاده و حمد، میمنی دوزی ســراابی

 .1-19صص ، 4 شماره سال اول، ،فصلنامة انجمن آموزش عالی ایران ،ایران

 Agabii, Chiyere O and Ogah, Joseph I(2010) Education and Human Resource Planning In 
Nigeria: The Case of National Manpower Board (NMB) International Journal of Scientific 

Research in Education, DECEMBER 2010, Vol. 3(3), pp 152-165. 

 Kayode, Asaju & John Kajangσ, Thomas & Felix Anyio, Silas(2013) Human Resource 

Development and Educational Standard in Nigeria, Global Journals Inc. (USA) , Volume 

13 Issue 7 Version 1.0,pp1-6. 
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Abstract. By entering into the third millennium, educational systems play 

an important role in the education and development of human resources, 

economic, social, cultural and political growth and development. 

Accordingly, one of the ways by which we can hope to achieve 

development is proper and systematic planning of resources and especially 

human resources in each country and efficient use of it. With regard to this 

fact that the main driven of development is human and first step in 

development is human capital formation. Therefore, investing in the 

education system as a determining strategy plays an important role in the 

economic, social, cultural and political growth and development of 

societies. Therefore, today we are facing unbreakable bond of educational 

planning and development programs. This is a Descriptive- Analytical 

study which aims to examine the role of educational planning in achieving 

national development programs. The results showed that to provide 

integrated educational system and national development plans, 

development components should be integrated with the education system, 

then with establishing a balance and harmony between its various 

components, necessary contexts will be provided in the course of 

development. 

 

Keywords: Planning, educational planning, development, program, 

educational system. 
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