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:اظهارنظر كارشناسي درباره

»طرح تغيير نظام آموزشي كشور«

 مقدمه

و طول دورهيديكبايليتحصيها شور، ارتباط دورهكيت ساختار نظام آموزشياهم دهيپوشيسكبريآموزشيها گر

وييراهنما،ييابتدايليدوره تحص3شامل1ه طبق قانون مصوبك 1344شور از سالكيساختار نظام آموزش.ستين

تغكمتوسطه شد، تا زيينون . داشته استياديرات

پ سي، اقتصادي، اجتماعين اهداف فرهنگيدر جهت تأميوهمند انقالب اسالمكشيروزيبعد از شور،كياسيو

ب و پرورش ا.ن قرار گرفتيمورد توجه مسئوليخصوص ساختار آموزشهآموزش رييتغ«رينظييهان راستا طرحيدر

وياديبن اكاز آنجا. مطرح شد4»يدانشگاهشيپ«و3»ر نظام آموزش متوسطهييتغ«2،»پرورش نظام آموزش هان طرحيه

نياز اهداف مهم را تأميا قسمتين اهداف مطلوب موفق نبودنديدر جهت تأميليدال به تغ«ردندكن ير نظام آموزشييطرح

شدياسالميندگان به مجلس شوراينمايازسو»20/10/1388خيشور در تارك .ارائه

طرحيايمزا

پ.1 پ:ينشگاهداشيحذف دوره و تبديدانشگاهشيحذف دوره يال دوره متوسطه به دورهيو افزودن به دوره متوسطه

ايساله، با عنا4 امكنيت به نيان توزكه دبيانسانيرويع ميمجرب را در تمام سطوح نيايهاد از قوتينمايرستان متعادل

ا. استطرح دليبه همكلين نكاه پتر جذب مجربيآموزشيروهاينون ن طرحيايشوند، با اجرايميدانشگاهشيدوره

نيان توزكام شديفكييروهايع متعادل .فراهم خواهد

د12بهيليش دوره تحصيبا افزا: پلميديليتحصكاعتبار مدر.2 و اعتبار پايسال از12ان دوره متوسطهيپلم به ساله،

ا)1(ج مثبت مادهينتا پايدكجهان مدريشورهاكدرصد56هكنيخواهد بود؛ با توجه به و12انيپلم را در سال آموزش

م12يدرصد آنها برا 79 و باالتر آموزش صادر .نندكيسال

ا.3 وظين برايه سن مشمولكنيبا توجه به اينظام سن12يليتحصيها طول دوره،سال است18رانيفه در و 6سال

دن ارائيبنابرا،ورود به دبستان مناسب استيبرايسالگ سنيه ويه انسانيمتر موجب اتالف سرماكويسالگ17پلم در

همكيتيشود؛ وضعيميعوارض نامطلوب اجتماع فنيالتحص اغلب فارغينون براكاه حيالن اردانش اتفاقكويا رفهو

مييم مزيا. نمايد افتد كه اين طرح آن را رفع پين يسالگ6ليو شروع تحصيدانشگاهشيت انحصاراً به حذف دوره

.مربوط است

ب طرحيمعا

و پژوهشيشواهد.1 بان سند تحولين اسناد پشتيهمچن. ساله وجود ندارد6بهييساله ابتدا5ل دورهيبر تبديمبنيمستند

بنيوبهيراهبرد تبيايتحول راهبرديان نظريژه سند نميين موضع را بنكندكين ،يو پرورشين نظام آموزشياديه تحول

تغيلزوماً با . آغاز شوديليتحصيهار ساختار دورهييد از

.1343قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب.1

و.2 و نظام آموزش وپرورش،طرح تغيير پرورش، وزارت آموزش .1367،پرورش انتشارات آموزش

و.3 و پرورش، وزارت آموزش .1369پرورش، طرح تغيير نظام آموزش

.1369مصوب طرح جديد آموزش متوسطه،.4



�

بنكفرض است.2 ن به محتوا، روشين نظام آموزشياديه تحول و آينونكطيشرابريمبتنيازهايها نهينده نظام اسالميو مربوط است،

ا. ساختار جايدرواقع، در نكيموادين طرح، و پرورش توجه نماييمحتوايازهايه به خايآموزش يگذارهيعالوه، سرمابه. استيلد،

و پرورش بر رو مل ساختار دورهكشينظام آموزش تغيتواند مانعيها، .ر محتوا باشدييبر سر راه

تغيو پرورشيتحول در نظام آموزش.3 و اصالح مؤلفهييشامل و متغر و پرورش همانند هدفياصليرهايها يندهايها، فرآ آموزش

ـاددهي خريريادگيي نيت، تأمي، تربيبرنامه درسيها ده نظام، و نگهداشت تعيانسانيروين باينظام آموزشيردهاكاركنيي، در رابطه

سيجامعه، فرد، خانواده، ساختار فرهنگ بنيها نظام اسناد مربوط به خرده. باشديمياسيو ن نظام آموزشياديمربوط، جهت تحول

و نهايهنوز تدو بنكييلذا اجرا،نشده استيين وياديردن تحول تغيو عموميت رسميدر نظام تربيا تحول راهبردين ر ساختارييبا

ايشتابزدگيها، نوع دوره مسيدر مين ا. باشدير پايبر .گردديمير نظام، تلقييتغيطراحينونكضعف در مرحلهيكيه، شتابزدگين

پاكدارداضشور، اقتكدريشاخص باسوادينگاه به ارتقا.4 و پرورش عموميه تا و دوم آموزش و اجباريرايان دوره اول يتلقيگان

پيا، شود .لحاظ نشده استيشنهادين مهم در طرح

پ.5 .رده استكنيريگ طور واضح موضعبهيدرخصوص طول مدت آموزش اجباريشنهاديطرح

ديمتعددييالت اجراكمش.6 ميدر طرح ايده دره آموزشكنيشود ازجمله امكو پرورش تكوتاه مدت بهيمأان و آموزش معلمان ژهيون

و سوم راهنمايپايبرا .را نداردييه ششم

ز.7 سنيتفاوت پاييآموزان ابتدا دانشياد پاياز ا،ه ششميه اول تا مشيموجب سنيا. شوديميتيو تربييالت اجراكجاد اديزين اختالف

پان دانشيب ت(ه اول با ششميآموز و حداكثر سن ورود به پايه ششم6وجه به اينكه حداقل سن ورود به دبستان با سال16سال تمام

در دانشه معموالًكيريو عشاييژه در مناطق روستايوبه)تمام است پايهاالسكآموزان و مختلطيچند و پسر(ه سن) دختر نيو با

م مشيمختلف آموزش داده اياهديعديو آموزشيتيالت تربكشوند، ميرا .ندكيجاد

پيبند جمع هاشنهاديو

و گزارش پژوهشيتمام باًيتقر ايارشناسكيها ها نيموجود بر تغكته متفقندكن تغيليتحصيها باره ساختار دورهيكرييه رييبه لحاظ

داليافكها، بدون انجام مطالعات بات دورهيترت و بدون هماهنگي، سايل روشن زيبا و ويپرهزيها، امرمرنظاير اهداف دهيفامكنه، زمانبر

ا. است انياز دركرو مشيط بهتر است از ورود به آن خودداريشرااين ثر صاحبنظران معتقدند و تنها به رفع يالت ساختار فعلكشود

و با تغ شييپرداخته شود پ دورهيساختاريلكر و حذف دوره وييتغيبرايفرصت مناسبيدانشگاهشيها به حد محدودتر ر محتوا

ا و پرورش ايب قانونيه اصرار بر تصوكيدر صورت.مييجاد نمايروش آن، در نظام آموزش زميدر پين تغينه باشد وييشنهاد ر عنوان

ميلكاصالحات و عنوان طرح به تغيير ساختار دورههكيشود به نحويدر متن تهاي تحصيلي اصالح شود اكيأبا ه دورهكنيد بر

و پر ذ12شوركيش رسمروآموزش اكسال است برير شود سال4وييراهنمادوره سال3،ييسال دوره ابتدا5ن دوره مشتمل

پ( متوسطه خواهد بوددوره  ميكيدانشگاهشيبا حذف دوره ).شوديسال به دوره متوسطه اضافه


