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 ینظام آموزش ییراتاز تغ یناش یامدهایپ
 

 *2 ، عزیزاله اربابی سرجو1علی نظری

 استخدامی آموزش و پرورش 82: کارآموز ماده 1

 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: 8

 

 arbabisarjou2007@gmail.com زاهدان*: ایمیل نویسنده مسئول 

 
 

 چکیده

می پردازد. روش مورد استفاده در این  (یفی)توص ینظام آموزش ییراتاز تغ یناش یامدهایپاین مطالعه به بررسی 

پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطالعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته 

های این مطالعه نشان میدهد که تغییر در نظام آموزشی تحت تاثیر مولفه هایی چون اثرگذاری بر برنامه ریزی درسی، 

ایی، طراحی برنامه درسی مدرسه محور، ایجاد برنامه ریزی استراتژیک، تغییر مدیران و اعمال سلیقه ای تغییر تمرکززد

 یر مبه نظو تغییر در هدفگذاری برای ارزیابی قرار دارد. به طور کلی با توجه به این مولفه ها می توان بیان داشت که 

 واجهم یکنند، با مشکالت یفااالنه در توسعه کشور نقش اکه فع هایی در پرورش انسان یرانآموزش و پرورش در ا رسد

این موضوع نیاز به تغییر در مهندسی آموزش و پرورش رو ضروری می سازد. به عبارتی برای تغییر بهینه در نظام  .است

ام نهاد آموزش و پرورش در نظ یدیو کنار گذاشتن نظام کهنه و تقل یادینتحول بن یگام در راستا یناولآموزشی کشور 

، که این مطالعه برخی از آنها آموزش و پرورش کشور است یرو یشاز مسائل پ یقشناخت دق یران،ا یاسالم یجمهور

 را مورد بررسی قرار داده است.

 تغییر نظام آموزشی، اثرگذاری برنامه درسی، تمرکززدایی، برنامه ریزی استراتژیککلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 سوی زا تفکر برای ابزاریعنوان به درسی مطالب از استفاده و سوکی از تریعال سطوح در تفکر آموزش انگاره دنیا، سراسر آموزشی یهاظامن در

 (.903و  833: 1931شود )بیرجندی و همکاران،  مطرح آموزشی آرمان یک و بنیادین مفهوم یکعنوان به نقادانه تفکر تا شده سبب دیگر

 دگیزن برای را امروز نسل و کند تربیت را فردا یهاانسان که بوده آنوپرورش آموزش از انتظار ربازید از و است آینده فتح کلیدوپرورش آموزش

 مقتضیات و الزامات ،وپرورشآموزش مسئوالن و معلمان آموزشی، گذاراناستیس و ریزان برنامه دارد ضرورت نی؛ بنابراسازد آماده فردا جامعه در

 وپرورشآموزشدهند.  پرورش را فردا یجامعه در فعالیت برای جوانان و کودکان در را الزم بینش و دانش بتوانند تا بشناسند را فردا زندگی

 است. وجود داده اختصاص خود به را کشورمان تاریخ از دوره این منابع از مهمی بخش ساله، صدکی باًیتقر قدمتی به ایران در معاصر و مدرن

 یهتوج قابل نیز آموزشی سیستم این خروجی تیدرنها و شده مواجه مشکل با آموزش فرایند که شد خواهد باعث مشکالت و نارساییهرگونه 

 جهانی تردهگس تغییرات به توجه با دیگر سوی از. داشت را الزمه یاثربخش و کارایی انتظار توانینم آموزشی سیستم نوع این درچراکه  باشدینم

 بتوان وزشیآم سیستم و نظام بودنروز به ضمن تا گرفته صورت کشور در نظام آموزشی فرایند در اساسی یهایبازنگر باید کشور کنونی جامعه و

 (.12 :1931سعدی و همکاران،  شود )رئیس کشور در ابتدایی آموزش نظام بهبود به منجر تواندیم تغییرات و یهایبازنگر این که داشت انتظار

 ساختن محقق در ارزشمندی ابزار اینکه ضمن بوده، آینده بالقوه یهاچالش با رویارویی درها آن حیاتی سرمایه کشورها، آموزشی سیستم

 هانج آموزش یهانظام اغلب گذشته، دهه دو طی در. نیست ریپذامکان آن ارزیابی بدون آموزش در کیفیت تضمین باشدیم نیز ملل یهاآرمان

 آموزش یهانظام سطح در نیز و دانشگاه سطح در تخصصی خدمات عرضه و پژوهش آموزش، کیفیت بهبود و ارزیابی انجام برای ییهاکوشش

 و رداختهپ مستمر ارزیابی انجام به ،اندآمدهنائل زمینه این در موفق تجربه کسب به که کشورهاییاند. آوردهعمل به آموزشی سطوح دیگر و عالی

ر اساس ب درونی ارزیابی انجام کشورها این اغلب دراند. کرده استفاده کیفیت فرهنگ اشاعه جهت زیربنایی رویکردیعنوان به درونی ارزیابی از

 در آموزش یهانظام یکم، و بیست قرن در عرصه تغییرات نظام آموزشی در (.۰: ۰۹۳۱ زاده، امین پور) شودیم انجام سازمانی واحد یهاهدف

 کاربرد دیگر طرف از و دانشبرساختن  یشناسمعرفت زیربنایی یهادگاهید ریتأث طرفکیاند. ازشده روبرو یاچندگانه یهاچالش با جهان

 کشورهای در را آموزش کارآمدی و اثربخشی کشورها، پایدار توسعه به توجه ضرورت نیز و شدنیجهان و جهانی عرصه در همگرا یهایفناور

 نیازهای با آموزش یهانظام کردنتر هماهنگ برای جهان کشورهای اغلب در که است جهتنی. بداست کرده دگرگونی دستخوش مختلف

 یهاکوشش اخیر سال چند در که است بوده آن امر این حاصل. استقرارگرفته  اولویت در آموزش کیفیت ارتقاء جهانی، تحوالت و یاتوسعه

به  زنیاطور روزافزون به نیز کشورها سایر آن، بر عالوه استآمده عملبه جهان کشورهای برخی در آموزشی مراکز ارزیابی به نسبت یتوجهقابل

 (.171: 1931)طالبیان و همکاران، اند آوردهعمل به راستا این در اقداماتی واند کرده احساس را آموزش تغییر نظام

 

 پیشینه پژوهش

انجام شد. هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار نظام  کشور ینظام آموزش رییتغ( تحت عنوان 1930رشد معلم ) یمجلهپژوهشی توسط 

ام ، بدون انجهادورهتحصیلی به لحاظ ترتیبات  یهادورهساختار  یبارهکیکه تغییر  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیمآموزشی کشور 

ه تنها ب ستیبایماست و  دهیفاکمو  برزمان، امری پرهزینه و هانظام ریزندارد و بدون هماهنگی با سایر اهداف و  نمطالعات کافی، دالیل روش

ای مناسبی بر فرصتو  یدانشگاهشیپ یدورهبه حد محدودتر و حذف  هادورهرفع مشکالت ساختار فعلی پرداخته و با تغییر شکل ساختاری 

 ایجاد شود. وپرورشآموزشم حتوا و روش آن در نظاتغییر م

انجام شد. هدف این  اطالعات یاز فناور یریگبهرهبا  یدر نظام آموزش رییضرورت تغ( تحت عنوان 1931پژوهشی توسط صادقی و همکاران )

 یهایناورفستفاده از که ا دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیم اطالعات یاز فناور یریگبهرهبا  یدر نظام آموزش رییضرورت تغ یبررسمطالعه 

 .دداشته باش یشتریتمرکز ب آموزدانششود و  یشخص آموزدانش یهاتیفعال شودیمباعث  نکهیا ازجملهدارد  یمتعدد یایدر آموزش، مزا دیجد

ر د رییاست ضرورت تغ یآموزش نینو یهایفناور یایمزا گریمشارکت در گروه و تنوع، از د زه،یانگ جادیا ،یآسان به منابع آموزش یدسترس
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 به دانش برتر ترعیسرآسان و  دنیجهت رس یابزار عنوانبهاطالعات و ارتباطات  یکه از تکنولوژ کندیم جابیا یریادگیو  سیتدر یهاروش

 استفاده گردد.

انجام شد. هدف  بهبود آن یو ارائه راهکارها ییابتدا ینظام آموزش یشناسبیآس( تحت عنوان 1931سعدی و همکاران ) پژوهشی توسط رئیس

 یهاچالش یدارا ینظام آموزش که دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیمکشور  یموجود در نظام آموزش یهابیآس ییشناسااین مطالعه 

 نیپرداخته شد که ا ییبه ارائه راهکارها گرید یاست و از سو یاساس راتییتغ جادیاو  وفصلحل ازمندیکه ن باشدیم یساختار ریو ز یادیبن

سند  کی ارهاراهک نینمودن ا ییخواهد شد و جهت اجرا ییابتدا یآموزش ستمیموجود در س یهاچالشو  هابیآسراهکارها موجب کاهش 

کر نموده و ف یبه اهداف نظام آموزش دیفقط با اندرکاراندستو  نیمسئول هیکل هابرنامه نیانجام ا ندیکه در فرا باشدیم ازین بلندمدت اندازچشم

 تحقق آن باشند. یدر پ

ی انجام شد. هدف این در نظام آموزش یتحول ر،یتا آموزش فراگ یسازیعاداز ( تحت عنوان 1938پژوهشی توسط عاشوری و جلیل آبکنار )

هش پژو یهاافتهی. باشدیمها موانع و فرصت لیتحل ،ریفلسفه آموزش فراگ ژه،یو یازهایآموزان با ندر آموزش دانش یادیبن یهادگاهیدمطالعه 

الزم از هر حیث و نظر به ارائه  یهانهیزمآموزش فراگیر ضروری است که عالوه بر تهیه مقدمات و ایجاد  ترموفقبرای اجرای   که دهدیمنشان 

در خصوص انتخاب راه صحیح برای آموزش دانش آموزان با نیازهای  وپرورشآموزش انیمتصددالیل منطقی و مستدل، هم به والدین و هم به 

 ویژه کمک کرد.

ی انجام شد.هدف این مطالعه بررسی در نظام آموزش کیاستراتژ یزیربرنامه( تحت عنوان 1931پژوهشی توسط حسن پوررودبارکی و لبادی )

که  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیم شیزموآ منظاآن در  ییندهاآفرو  تژیکاسترا یابرنامه ینوتد ورتضر ،تژیکاسترا یزیربرنامه ندرو

 یابر نوین سیاستی انعنو ب هاسازمان انمدیرو  انهبراز ر یربسیا یسواز  خیرا یهاسالدر  که ستا هاییدیکراز رو یکی تژیکاسترا یزیربرنامه

را  شیزموآ نمازسا افهدا تژیکاسترا یزیربرنامه. ستا شدهمطرح مانیزسا دعملکرو  نتایج کیفیت یتقاار نیزو  هاسازمان مبتالبه مسائل کاهش

 طریق یناز ا تا دینمایم شناساییرا  نمازسا ضعفو  تقو طنقا ،تهدیدها ،هافرصت ،محیطی تمطالعا قیاز طرو  تعیینآن  سالتبه ر با توجه

 درآورد. اجرا بهو  تعیینرا  یتر بینانه قعوا یهاهدف

در کشور « چک یآموزش ستمیبه س ی: نگاهیآموزش راتییدر تغ یآموزگار و معلم آموزش دگاهید »( تحت عنوان 8011) 1وربکوآپژوهشی توسط 

ز ا یآموزش راتییمعاصر چک از منظر تغ یآموزش ستمیبه س یاسهیو مقا یلیتحل نشیب کیارائه  جمهوری چک انجام شد. هدف این مطالعه

دارد: الف.  شهیر ریز یهاجنبهعمده در  طوربه شدهارائه دگاهیدکه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی.  باشدیمو نگرش معلمان  یابیارز قیطر

و در خدمت و  نگرندهیآ. معلمان )هر دو جآن،  رشیو پذ یوزشآم راتییتغ ی. ناهمگونب ل،یجامعه معاصر، انسان و تحص یدائم یریپذانعطاف

 . کنندیمهمچنین مدرسان معلم( عامل اصلی فرآیند یاددهی آموزشی هستند که روند تغییرات آموزشی را معرفی 

 یدانشگاهشیپآموزش  ستمیدر س یلیتحص راتیینگرش دانش آموزان نسبت به تغ »( تحت عنوان 8011) 2پژوهشی توسط ماریانا و توری

رومانیایی  یدانشگاهشیپآموزان نسبت به تغییرات سیستم آموزش نشد. هدف این مطالعه بررسی نگرش داانجام شدر کشور رومانی « ییایرومان

 یناگهان ورطبه رییتغ رای، زشودیمرد  ای، اجرا پذیرفتهافتد  یاتفاق م یکه در رومان یآموزش راتییتغکه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیم

 ازیموردن رانهیشگیو پ نیشیپ یهاتیصالح جادیابرای  یآموزش اتیو عمل یساختار، سازگار دیاز تجد یارهیزنج فرضشیپ، اما دهدینمرخ 

 . است یآموزش ستمیس

در کشور رومانی انجام شد. هدف « یدر رومان یآموزش راتیینگرش معلمان نسبت به تغ »( تحت عنوان 8011) 3پژوهشی توسط کنستانتینسکو

 ییاینآموزش روما ستمیسکه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. باشدیماین مطالعه بررسی نگرش معلمان نسبت به تغییرات آموزشی در رومانی 

 ا ر یاصالحات آموزش یعنی یراتییکند و تغ ینیرا بازب یآموزش-یاجتماع تی( دارد تا بتواند واقعلیوتحلهیتجزکامل ) سنجشبه  ازین

 

 

                                                      
1.  (Vrabcová, 2015) 
2.(Mariana & Torii, 2015) 
3.(Constantinescu, 2015) 
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 ت،ا. اغلب اوقاستمنسجم  یآموزش راتییتغ یو اجرا جیدر ترو یآموزش گرانیاز باز یدر بخش یمهم شامل دخالت عاطف اریجنبه بس .انجام دهد

 هستند. لیدخ یآموزش گرانیباز یسازمان تیو وضع یاحرفه تیهو ت،یبلکه در مورد شخص ،مورداجرادر  تنهانه راتییتغ

درکشورهای لتونی « دانش یندگیو نما یهوشمند همکار یآموزش یهاستمیس »( تحت عنوان 8017) 4توسط کاتالنیکوآ  و همکاران پژوهشی

 که دهدیم. این مطالعه نشان باشدیمامریکا انجام شد. هدف این مطالعه بررسی مفهوم  سیستم آموزشی هوشمند مشترک  متحدهاالتیاو  

 یهاشبکه یای. مزاشودیم سهیهوشمند مشترک مقا یآموزش یهاستمیسدر  هاآناستفاده از  نهیدانش در زم نمایشبرای مختلف  یهامدل

از  یاعهمجمواست و  شدهدادهگسترده نشان  ییمعنا یهاشبکه یاصل یایشده است. مزا فیتوص یستمیس نیدانش در چن شینما یبرا ییمعنا

 است. شدههیته هاآندر رابطه با  یاساس اتیعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4. (Katalnikova, Novickis, Prokofyeva, Uskov, & Heinemann, 2017) 
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 جدول خالصه بندی از پیشینه پژوهش

 ردیف
نوع 

 مطالعه
 هاافتهی عنوان مطالعه نام محقق

1 

ی
خل

دا
ت 

عا
طال

م
 

رشد معلم  یمجله

(1930) 
 کشور ینظام آموزش رییتغ

 تبایبه لحاظ ترت یلیتحص یهاساختار دوره یبارهکی رییتغ

روشن ندارد و بدون  لیدال ،یها، بدون انجام مطالعات کافدوره

بر و و زمان نهیپرهز یها، امرنظام ریاهداف و ز ریبا سا یهماهنگ

 .است دهیفاکم

8 
صادقی و همکاران 

(1931) 

 یدر نظام آموزش رییضرورت تغ

 اطالعات یاز فناور یریگبا بهره

: شخصی شدن در آموزش دیجد یهایاستفاده از فناور یایمزا

به  آسان یدسترس ،شتریتمرکز بداشتن آموز و دانش یهاتیفعال

 دنیمشارکت در گروه و تنوع، رس زه،یانگ جادیا ،یمنابع آموزش

 به دانش برتر ترعیآسان و سر

9 
و  یسعد سیرئ

 (1931همکاران )

 ینظام آموزش یشناسبیآس

بهبود  یو ارائه راهکارها ییابتدا

 آن

موجود  یهاو چالش هابیموجب کاهش آس یی کهارائه راهکارها

نمودن  ییخواهد شد و جهت اجرا ییابتدا یآموزش ستمیدر س

 .باشدیم ازیانداز بلندمدت نسند چشم کی اهکارهار نیا

3 
 لیو جل یعاشور

 (1938آبکنار )

 ر،یتا آموزش فراگ یسازیعاداز 

 یدر نظام آموزش یتحول

الزم از هر  یهانهیزم جادیمقدمات و ا هیتهی نهیزمکمک در 

 و هم نیو مستدل، هم به والد یمنطق لیو نظر به ارائه دال ثیح

 حیوپرورش در خصوص انتخاب راه صحاندرکاران آموزشبه دست

 ژهیو یازهایآموزش دانش آموزان با ن یبرا

1 
 

 یحسن پوررودبارک

 (1931) یو لباد

م در نظا کیاستراتژ یزیربرنامه

 یآموزش

با توجه به  را شیزموآ نمازسا افهدا تژیکاسترا یزیربرنامه

 ،هافرصت ،محیطی تمطالعا قیو از طر تعیینآن  سالتر

از  تا دینمایم شناساییرا  نمازسا ضعفو  تقو طنقا ،تهدیدها

 درآورد. اجرا بهو  تعیینرا  یتر بینانه قعوا یهاهدف طریق ینا
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 (8011وربکوآ  )

 یآموزگار و معلم آموزش دگاهید

ه ب ی: نگاهیآموزش راتییدر تغ

 چک یآموزش ستمیس

الف.  است: یهاجنبه دارایطور عمده شده بهارائه دگاهید

ب.  ل،یجامعه معاصر، انسان و تحص یدائم یریپذانعطاف

آن، ج. معلمان عامل اصلی  رشیو پذ یآموزش راتییتغ یناهمگون

 .فرآیند یاددهی آموزشی هستند 

7 
  یو تور انایمار

(8011) 

نگرش دانش آموزان نسبت به 

 مستیدر س یلیتحص راتییتغ

 یدانشگاهشیآموزش پ

 ییایرومان

طور به رییتغ دلیل رد یا پذیرفتن تغییرات به این دلیل است که

 دیاز تجد یارهیزنج فرضشیپ کهیدرحال دهدیرخ نم یناگهان

 یهاتیصالح جادیا یبرا یآموزش اتیو عمل یساختار، سازگار

 است. یآموزش ستمیس ازیموردن رانهیشگیو پ نیشیپ

2 
  نسکویکنستانت

(8011) 

نگرش معلمان نسبت به 

 یدر رومان یآموزش راتییتغ

( لیوتحلهیبه سنجش کامل )تجز ازین ییایآموزش رومان ستمیس

کند و  ینیرا بازب یآموزش-یاجتماع تیدارد تا بتواند واقع

 را انجام دهد. یاصالحات آموزش یعنی یراتییتغ
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3 
و   کوآیکاتالن

 (8017همکاران  )

هوشمند  یآموزش یهاستمیس

 دانش یندگیو نما یهمکار

استفاده از  نهیدانش در زم شینما یمختلف برا یهامدلمقایسه 

 یایمزا، توصیف هوشمند مشترک یآموزش یهاستمیها در سآن

 .یستمیس نیدانش در چن شینما یبرا ییمعنا یهاشبکه

 

 

 رسالت آموزش و پرورش

 نابعم جامعه، نیازها به نیروها، بودن مناسب. است جامعه برای مناسب انسانی نیروی نیتأم و افراد استعدادهای شکوفایی ،وپرورشآموزش رسالت

 یازهاین پایه بر بیشتر افراد، کردن باسواد مانند عمومی آموزش یهاهدف بر عالوهوپرورش آموزش اهداف پس. دارد بستگی کشور بالقوه امکانات و

 یاسی،س اقتصادی، وضعیت بررسی به ابتدا ،وپرورشآموزش در استراتژیک یزیر. برنامهشودیم تعیین جامعه در موجود امکانات و منابع کشور،

 کاناتام به توجه با سپس. گذاردیم اثر ینگارمردم یهایژگیو و مدارس و تربیت و تعلیم بر که پردازدیم یآورفن تغییرات و آموزش اجتماعی،

 و واملع این مجموعه به که کندیم تهیه را عملیاتی هایبرنامه ،تیدرنها و کندیم رسم را مطلوب وضعیت مادی، و انسانیمنبع  و نیروها بالقوه،

... و تغالاش خدماتی، صنعتی، کشاورزی نیازهای که باشد یاگونهبه بایدوپرورش آموزش یریگجهت شودیم گفته استراتژیک یزیربرنامه یهاراه

 نبی و اجتماعی تغییرات وها ضرورت با را خود زمانی دوره هر در که باشد داشته یریپذانعطاف یاگونهبه بایدوپرورش . آموزشکند نیتأم را

 و نیازها اگر. شودیم شامل راوپرورش آموزش ساختار وها روش عملیات، راهبردها، اهداف، در تغییر هماهنگی، این. سازد هماهنگ المللی

 زمال تغییراتها ضرورت این با سازگاری در باید بطلبد، را دیگر ینوعوپرورش بهآموزش نوعی ازوانتقال نقل جامعه، و آموزشی نظام یهاضرورت

 نادیده را جهان و جامعه سریع تحوالت و تغییرات تواندینم بکوشد،ها سنت حفظ در باید که است نهادیوپرورش آموزش اگرچه. آید وجود به

 وضع با موجود وضع مقایسهبر اساس  را آموزشی نیازهای بایدوپرورش آموزش در استراتژیک یزیر. برنامهبپندارد جداها آن از را خود و بگیرد

 وپرورشآموزش آمدهای پی و داد برون محصول همان که نتایج با بایدضرورتاً  آموزشی، نیازهای هدف، این به رسیدن برای. کند تدوین مطلوب

 (.30: 1931رودبارکی و لبادی، پور حسنباشد ) داشته سازگاری است،

 ویژگی های یک نظام آموزشی خوب

 (:11: 1933ی، محمدشاهیک نظام آموزشی خوب باید دارای  مولفه اصلی باشد که عبارتند از )

 باشند. شتهدا کامل تسلط خود درس موضوع معلمان بر .1

 تدریس تعاملی و فعال یهاروش از و ببرد باال آموزان دانش در را خالقیت که کنند طراحی یاگونهبه را تدریس معلمان چارچوب  .8

 گیرند. بهره او به آموزشی مفاهیمدر سمت  و کامل انتقال و تدریس فرایند در آموزان دانش کردن درگیر و دادن مشارکتمنظور به

 شود. استفاده آموزان، دانش در مستقل یادگیری برای یسازنهیمنظور زمبه تلفیقی، و شده فردی یادگیری از همواره  .9

 کالس در مشکل، یک طرح از طریق مسؤئله،  حل و سؤاال  طرح حواس، تمرکز کردن، فکر مورد در فراگیران به را الزم یهاآموزش  .3

 ارایه شود. 

 

 در نظام آموزشی تغییر ضرورت

 .(۲ :۰۹۳۱ عاصمی، نیست )اکبری و دهیپوش کسی بر افراد موفقیت در آموزش و پرورش نقش امروزه

 از را افراد و ردک ریسک توانینم زیرا شوند، درگیر تغییر فرایند در بتوانند که است توانمندی افراد به نیاز تغییر یهاچالش نیتربزرگ از یکی

 .(۰۲۳ :۰۹۳۱ پور، یعقوب و ناظمی) بازداشتشان روزانه کار

 از شیدنک دست و آموزشی یهااستیس در بنیادی تغییر یک رندهیدربرگ را راهبردی یزیربرنامه در بنیادی تغییر آموزش مدیریت متخصصان

 کارایی افزایش و هانهیهز کاهش برای مناسب فناوری از استفاده طریق از صنعتی رویکردهای به آوردن روی دوم درجه در و سنتی یهاروش

 درها آن از توانیم که شودیم ییهادستگاه و ابزارها متوجهمعموالً  دیآیم میان به سخنوپرورش آموزش در آن کاربرد تغییر و از وقتی. است

 در ،شنیداری و دیداری یهادستگاه و ابزارها این. کرد استفاده شنیداری با دیداریصورت به نفر چند یا دو میان پیام تبادل و ارتباط برقراری
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 ظورمن کهیدرحال هستند، آموزش فرم و شکل کنندهنییها درواقع تعآن ،شوندیم تلقی یآموزشکمک وسایل ،وپرورشآموزش در کاربرد صورت

 بنابراین؛ تاس منظور این برای مناسب ابزارهای انتخاب و انتقال برای اطالعات یدهسازمان کیفیت بیشتر ارتباطات فناوری از ارتباطات متخصصان

 نیست )صادقی و کافی ارتباطی یافزارهاسخت سایر و یاچندرسانه امکانات با قوی یهاانهیمانندِ را ارتباطی پیچیده ابزارهای داشتن مصرف

 (.109: 1931همکاران، 

 نیتریاساس یافته از مسیر نظام آموزشی دانش انتقال و اطالعات و است اطالعاتی جامعه یا صنعتی فرا جامعه به صنعتی جامعه از تغییر حاضر قرن

 خواهدن تحول ایجاد یادگیریتنها نه نپذیرد تحول آموزشی نظام در یادگیری -یاددهی فرهنگ اگر. دیآیم شمار بهها ملت و جامعها انسان دانایی

 اصلی عاملها انسان بلکه ،کندیمن تغییر ایجاد ییتنهابه این مولفه زیرا انجامید خواهد آموزشکارانه محافظه یهاسنت تقویت به بلکه کرد

 در تحول و تغییر در که است یتیهو پارادایم است. تغییر نظام آموزشی نظام آموزشی گسترش و اشاعه عنصر نیترمهم انسانی نیروی واند تحول

 روندهشیپ وتکرارشونده  یاوهیش به آموزشی امور انجام یهاروش تعیین برای پارادایم این. دارد و داشته پایداری و اساسی نقشوپرورش آموزش

 است. بکار شده منظور جهان در توسعه و تحول محور نیترعنوان عمدهبه تغییر نظام آموزشی(. ۰۲۲ :۰۹۳۲ )اماموردی و همکاران، رودیم کار به

 و ددهن خاتمه کالس در معلم انهیگو تک سخنرانی و محوری کتاب اساس بر آموزش دوره به کندیم کمکفکر خوش معلمان به تغییر گیری

کنند.  تبدیل آموزان دانش یریگجهینت و تحلیل ی،بندجمع پژوهش، یهاییتوانا آموزش بر مبتنی مشارکتی، سیستم شکل به را آموزشی سیستم

 ودخ کالس آموزش مواد و اطالعات و ابندییم دست خود ازیموردن آموزش جدید منابع به سهولت به معلمان تغییر نظام آموزشی از یریگبهره با

ت شده در این حال غنی یادگیری یهاطی. محاست یادگیری یسازیغن و رشدمنظور به مدرسه در این مولفه. کنندیم تهیهتر آسان و ترعیسر را

 (.109: 1931همکاران، است )صادقی و  داشته یادگیری اهمیت و خالقیت انگیزه، زمینه در آموزان دانش نگرش روی بر

 غییرت دهندیم هشدار کارشناسان است، معلم لیبدیب نقش بر مبتنی و محور کتاب که ماوپرورش آموزش نظیر آموزشی یهاستمیس مورد در

 را آموزان دانش محوری کتاب شیوه همان بر عالوه معلمان کهیطور. بهکند تشدید را تربیت و تعلیمکار محافظه یهاستمیس تواندیم حتی

 و تغییر نظام آموزشی امروزه کنند. حفظ را اطالعات از بیشتری حجم بخواهند آموزان دانش از معلمان و دهند سوق اطالعات انبوه یسوبه

 (.101: 1931بخشند )صادقی و همکاران،  بهبود را خودسرعت به باید واند درآمده عالی آموزش در تولیدی ابزارهایصورت به ارتباطی

 

 اثر تغییرات نظام آموزشی بر مولفه های یادگیری

 شود.شامل موارد زیر می اثر تغییرات نظام آموزشی بر مولفه های یادگیری
 

 وپرورشآموزش فرایند در تدریس یهاروش و هاوهیشتغییر در  -1

 ما شورک ابتدایی مقاطع در تدریس یهاهیومتأسفانه ش کند.تغییر می  جایگاه تربیت با همراه و تدریس فنون وها روش با تغییر نظام آموزشی

 حوریم معلم صورت این در بدهد گوش سخنان به باید که مخاطبی نقش نیز آموزان دانش و داشته سخنران نقش معلم و بوده سنتیصورت به

 از. ودشینم خلق گر کاوش و پرسشگر ذهنیت اینکهتر مهم و شودیم گرفتهآموز دانش از پرسشگری روحیه ،شودیم محوریآموز دانش جانشین

 (.12: 1931سعدی و همکاران،  )رئیس دهدینم قرار جدیدسااالت  برابر در و کندینم خارج روزمرگی و رکورد از را معلم طرفی

 

 اثرگذاری بر برنامه درسی -2

 و شهنقدرواقع  درسی برنامه. دهدیم تشکیل را آموزشی یهاتیفعال تمام مرکزی هسته که است درسی برنامه آموزشی نظام مهم عناصر از یکی

 سند کی توانیم را درسی برنامه اینکه . یاکندیم ثبت را آنکننده مشاهده و تجربه را آن یادگیرنده که است مدارس در یادگیری برای راهنمایی

 حمدیمهرم) شودیم گرفته-شود اجرا آنکه از پیش - درسی برنامه خصوص در که است تصمیماتی مجموعه بردارنده در که گرفت نظر در مکتوب

 و خصصیت یهاحوزه از یکی بهرفته رفته و گردید مطرح تربیت و تعلیم نظام قلبعنوان به درسی یزیربرنامه بیستم قرن اوایل در(. 31: 1931

 (.۰۹۳۱منش و همکاران،  ادیب) گردیدمبدل  تربیت و تعلیم زیبرانگبحث حالنیدرع
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 سه،مدر بهبود با ارتباط در مناسب آموزشی اصالحات راهبردهای گستره بحث در کلیدی مباحث از یکی در فعالیت های آموزشی، برنامه درسی

 مشارکت زیرا است، امروز یهاچالش و وضعیت به منطقی پاسخی است. برنامه درسی بوده گذشته دهه در آموزان دانش فراگیری و معلم رشد

 در را درسی یزیربرنامه که یا(. مدرسه۰۹۳۹ احمدی،کنند )یم ایجاب خود سرنوشت درباره یزیربرنامه و یریگمیتصم در را افراد یجانبههمه

. ستا برانگیزاننده و کنندهتیحما یامدرسه چنین فضای چون. کنند فعالیت تا کندیم فراهم معلمان برای جذاب مکان یک است دادهیجا خود

 اساحسآموز . دانشکندیم تسهیل راها آن یاحرفه ارتقای و رشد شرایط زیرا باالست، معلمان منزلت بوده آسان مدارس این در افراد بین ارتباط

 ریذپانعطاف درسی یها. برنامهاستمدنظر  مدرسه یزیربرنامه در او یهادگاهید چون. دارد بیشتری ارتباط نیازهایش با یادگیری که کندیم

 به ترغیبها . آنشودیم استقبال درسی برنامه تدوین در والدین مشارکت از کند، تکمیل یا و ارائه را جدید موضوعات تواندیم یراحت. بهاست

 حاتاصال مستلزم مدرسه بر مبتنی درسی یزیربرنامه یافتن تحقق حقیقت . درشوندیم خود آموزشی یهاتیاولو و هادگاهید ساختن مشخص

اران اندرکدست نقش یدرباره بازنگری اجتماعی، - فرهنگی شرایط به توجهها آن نیترمهم از که است آموزشی نظام گوناگون ارکان در یادهیعد

 (.۰۹۳۲ واجارگاه، فتحی) است جدید وظایف و هاتیمسئول تصدی برایها آن یتواناساز و معلمان و مدیران ژهیووپرورش بهآموزش

 

 تغییر در تمرکززدایی -3

 ساولیتم و یریگمیتصم حق تغییر نظام آموزشی و واگذاری با که است استوار اصل بر این ،وپرورشآموزش در تمرکززدایی از دفاع دالیل از یکی

 رتقایا و محتوا انتخاب در بیشتری سهم والدین و معلمان مدیران، صورت، این در زیرا ابدییم افزایش آموزشی کیفیت مدارس، به ییگوپاسخ

 ،مدارس یخود راهبر محلی، ادارات به مرکز از بیشتر اختیارات تفویض مستلزم آموزشی، نظام در تمرکز داشت. عدم خواهند آموزشی کیفیت

 یهایریگمیتصم در آموزان دانش خود حتی و آموزان دانش اولیای معلمان، مدیران، مشارکت ی،امنطقه و محلی نیازهایبر اساس  یزیربرنامه

 . کاهش(1930 همکاران، نظرلو و سیدیاند )قرارگرفته محور مدرسه مدیریت عمومی عنوان تحت موارد این تمام که است مدرسه به مربوط

 کمتر شدهنیتدو یهابرنامه و فراگیران یادگیری یازهاین میان فاصله گرددیم سبب مدارس، به درسی یزیربرنامه اختیار تفویض و تمرکزگرایی

 اب پژوهشی. استگرفته انجام زمینه این در ییهاپژوهش محور، مدرسه درسی یزیربرنامه موضوع اهمیت جهت به و راستا این در. گردد کمتر و

 «هارستانیدب مدیران و خراسانوپرورش آموزش ادارات روسای دیدگاه از محوری مدرسه درسی یزیربرنامه اهداف تحقق یهاراه بررسی» عنوان

 به محور مدرسه درسی یزیربرنامه اجرای از قبل مدارس و ادارات رؤسای از درصد ۳۱ که دهدیم نشان پژوهش این نتایج. استشده انجام

 (.3: 1933پیری و بهروزی تبار، ) هستند نیازمند تمرکززدایی جدید راهبرد با مناسب یسازمانفرهنگ

 

 طراحی برنامه درسی مدرسه محور -4

 مدرسه، اطراف مردم فرهنگ دسترس، در منابع یادگیرنده تربیت و تعلیم ملی یهاهدف مانند؛ عواملی از محور، مدرسه درسی برنامه طراحی

 پیری و همکاران،) شودیمتأثر م درسی برنامه یدرباره مدارس یریگمیتصم اختیارات درجه و ارزشیابی نظام و راهبردها مدرسه، محیط

 هب برنامه های مدرسه محور است یسوبه حرکت دالیل ازها آن یریپذانعطاف و در نظام آموزشی تغییر که گفت توانیم تبیینی در(. ۲۱۰۹۳۱

 زندگی برای مفید موادی آموزش یکدیگر شده و به جامعه و مدرسه شدن ترکینزدمی توان گفت تغییر در نظام آموزشی می تواند سبب  عبارتی

 مدام یزیربرنامه امراندرکاران دست درسی یزیربرنامه نوع این در شود.ها فرهنگخرده به توجه و جامعهبافرهنگ  متناسب حالنیدرع و افراد

 یزیررنامهب است. با تغییر نظام آموزشی کرده شناسایی را احتمالی یهاضعف و داده قرار ارزشیابی و لیوتحلهیتجز مورد را درسی یهابرنامه قادرند

 و اجرا طراحی ی،زیربرنامه به مربوط تصمیمات که کندیم اقتضا ییتمرکززدا یسوبه حرکت راهکارهای از یکیعنوان به محور مدرسه درسی

 رونی. ازاشوند اتخاذ آن پیرامون جامعه و مدرسه در. شوند تحمیل مدرسه به و گرفته مدرسه از بیرون اینکه یجابه درسی، برنامه ارزشیابی

 .(831: 1933 محمدی، مهر) طلبدیم را درسی یهابرنامه مورد در متناسب اختیار و اقتدار داشتن آن گذاردن اجرا به و یریگمیتصم گونهنیا

 ینا اگر کهی: درصورتکرد مدارا آن عواقب با و نمود اعمال راها آن توانیم یراحت. بهباشد مدرسه سطح در تغییرات این کهیهنگامدر این حالت 

 یهارنامهب تفویض موجب گامی اختیارات واگذاری. باشد داشته دنبال به زیادی یهاواکنش است ممکن باشد کشور یا شهر یک سطح در تغییرات
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 رایانهگ تمرکز رسوبات ازمتأثر  و مخرب بلکه کندینم کمکی مشکل حل بهتنها نه طراحی برنامه درسی مدرسه محور چون. شودیم شدهنیتدو

 (.3: 1933پیری و بهروزی تبار، است) تربیت و تعلیم در

 

 استراتژیک یزیربرنامه ایجاد -5

 یزیربرنامه زمینه در آگاهی و دانش افزایشازجمله:  شرایطی و مناسب بستر نیازمند استراتژیک یزیربرنامه تحقق با تعییر نظام آموزشی

ا تغییر نظام . بباشدیم یزیربرنامه ینهیزم در توافق و مشارکت یهاروش کاربست ایجاد و استراتژیک تفکر تقویت و نگرش تغییر استراتژیک،

 یاصل خطوط از است عبارت آموزش که استراتژی است مراحلی و هافعالیت مجموعه از مرکب فرایند، منزل به استراتژیک یزیربرنامهآموزشی 

 .(۰۹۳۱ هداوند،) است آموزشی اهداف به دستیابی روشدهنده نشان که اقداماتی و هابرنامه

 ساختارهای جز نیست چیزی کندیم ایفا مهمی نقش آموزش استراتژیک یزیربرنامه فرایند طی تغییر نظام آموزشی برای که مهمی بسیار عنصر

 که ایطیشر در. بود نخواهد سازگار تغییر رقابلیغ و سنتی متمرکز ساختارهای با آموزشی استراتژیک یهایزیربرنامه آموزشی که انجام منعطف

 در تغییر هک رسدیم نظر به هستیم سازمانی یهایاستراتژبا  آموزش برآیند تطبیق و انسانی نیروی بهسازی فرایندهای در تغییر دنبال به ما

 یآموزش ساختار آنکه نخست. است ریناپذاجتناب عمده دلیل دو به است متمرکز و سنتیکامالً  ما یهاسازمان در که آموزشی نظام ساختارهای

 است یاهویش کنندهنییتع ساختار اینکه دلیل دوم و کندیم تعیین را آموزشی یهااستیس وبلندمدت  یهاهدف تعیین شیوه که است عاملی

 وشتسرن که است جامعه هر درون یهاستمیس نیترگسترده و نیتربزرگ از آموزشی نظام حقیقت، یافت. در خواهند تخصیص منابع آن به که

 (.30: 1931رودبارکی و لبادی، پور حسن)کندیم تعیینبلندمدت  در را جامعه آن

 

 آموزشی نظام در سلیقه اعمال و مدیران تغییر -6

 باذشده اتخا تصمیمات وها برنامه اغلب که است این است ابتدایی مقطعباألخص  گوناگون مقاطعوپرورش آموزش ریگدامن که معضالتی از یکی

 وها امهبخشن صدور ی،اقهیسل یهانگاه ، این موضوع با تغییر نظام آموزشی بیشتر خواهد شد.شودیم تحول و تغییر دستخوش مدیران تغییر

 هکرد وارد آموزشی نظام پیکره بر را یریناپذجبران ضرباتوخطا آزمون به دادن تن و شخصی سالیق وادی در گرفتاری متعدد، یهانامهنییآ

 خصیش یهاقهیسل ونظرها اعمال از تا شود ی حاکمهانگاه تو ابتدای مقطعباألخص  آموزیدن نظام در قوانینی سلیقه آموزشی نظام در باید. است

 وانینق حاکمیت همراه به مدیریتی ثبات که دارد وجود بسیاری شواهدچراکه  نماید حمایتبلندمدت  در مدیران از قوانین این و شده یریجلوگ

... و اینترنت ماهواره، کامپیوتر، مدرن، دنیایی با و میکنیم زندگی ۲۰ قرن درهرچند بود.  خواهد آموزشی یهاستمیس توسعه و رشد موجب

 ند،باش آشنا مجازی فضای با نیز ما آموزان دانش است الزم و کنندیم حرکت هوشمند ابتدایی مدارس سمت به مدارس دنیا در و هستیمرو روبه

 در ما آموزشی ابزار تنهامتأسفانه  و شودینم مشاهده که است کم یقدربه یا ،خوردینم چشم به ماوپرورش آموزش در زمینه این در توجهی

 ایران موزشیآ نظام گریدعبارتبه یا کند پیدا وفق تکنولوژی دنیای با نتوانسته ما آموزشی سیستم هنوز و است «تخته و گچ» مدارس از بسیاری

 (.13و  12: 1931سعدی و همکاران،  نیست )رئیس هماهنگ امروز مدرن دنیای با

 

 تغییر در هدفگذاری برای ارزیابی -7

 یهاروهگ درونی ارزیابی برای یگذارهدف تغییرات نظام آموزشی سبب تغییر در چگونگی ارزیابی درونی گروه های آموزشی می شود. چگونگی

 پژوهشی آموزشی حوزه سه در آموزشی گروهبلندمدت  و مدتانیم یهاهدف گروه، کیفیت درباره قضاوت و درونی ارزیابی انجام از پس آموزشی

 گروه یهاهدف استخراج الگوی از منظور این برای. می شود که تحت تاثیر تغییر نظام آموزشی قرار می گیرد تصریح تخصصی خدمات عرضه و

. ردیگیم انجام آموزشی گروه درونی ارزیابیبر اساس  که است بیرونی دوم تغییر در نظام آموزشی ارزیابی مرحله. استشده استفاده آموزشی

 یهاکنش و همپوشی طریق از برونی و درونی ارزیابی. چراکه شود انجام چرخه یکصورت به بایستی درونی ارزیابی مکملعنوان به بیرونی یابیارز
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 ارزیابی. نمود خواهند عمل شود استفاده شکل نیترمناسب به امکانات و منابع از اینکه تضمین و آموزشی گروه فیتکی بهبود جهت در متقابل

 و یفیتک بهبودمنظور به درونی ارزیابی. درواقع ردیگیم انجام ارزیابی مورد گروه آموزشی کیفیت از اطمینان و همگنان گروه تائید برای برونی

 درونی بیارزیا طریق از آموزشی استانداردهای و گردد رایج آموزشی نظام در ارزیابی فرهنگ چنانچه. است کیفیت برای تضمینی بیرونی یابیارز

تغییر  اگر یول. نمود اقدام مشابه آموزشی یهاگروه میان در به تغییر نظام آموزشی توانیم بیرونی ارزیابی از استفاده با باشد، شدهنییتع قبل از

 قرار مورداستفاده آموزشی گروه صالحیت سنجش جهت تواندیم فقط بیرونی ارزیابی اجرای نشود مشخص درونی ارزیابی از طریق آموزشینظام 

. شد هدخوانظر صرف آموزشی گروه یبندرتبه انجام از صورت این در؛ که نماید رد یا تائید همگنان ئتیه لهیوسبه را آموزشی کیفیت و گیرد

و همکاران،  شد )طالبیان خواهد نیز گروه آموزشی کیفیت به نسبت یعلمئتیه جامعه به بخشیدن اطمینان باعث بیرونی ارزیابی روش این البته

1931 :120.) 

 

 نتیجه گیری

ی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می نظام آموزش ییراتاز تغ یناش یامدهایپ این مطالعه به بررسی

ام ظباشد و برای جمع آوری اطالعات از رویکرد اسنادی استفاده استفاده شده است. این مطالعه برخی مولفه های اثرپذیر و اثرگذار بر تغییر ن

 نیدر ا یمعلمان نقش بارز یژهو به و ینظام آموزشمینه می توان بیان داشت که آموزشی را مورد ارزیابی قرار داده است. به طور کلی در این ز

ورش آموزش و پر تغییر نظام آموزشی دست یابند. اهداف مطلوب یجبه تدر یتوانندشده م یرو تدب یحآموزش صح یقخصوص دارند. معلمان از طر

 یعه در جام یزندگ یکند و نسل امروز را برا یتفردا را ترب یبوده که انسان هاباز انتظار از آموزش و پرورش آن  یراست و از د یندهفتح آ ید، کل

 یزندگ یاتو مقتض زاماتمعلمان و مسووالن آموزش و پرورش ، ال ی،گذاران آموزش یاستو س یزانضرورت دارد برنامه ر ینفردا آماده سازد. بنابرا

در  تغییر .در جامعه فردا پرورش دهند یتفعال یدر کودکان و جوانان برایر نظام آموزشی با تغیالزم را  ینشفردا را بشناسند تا بتوانند دانش و ب

نظام  ینتحول در ا ینتحول در ا یبرا یمختلف یو راهبردها هایاستاست.تاکنون س یرناپذاجتناب یکشور ضرورت ینظام آموزش و پرورش کنون

 وجیربوده و خ یو غرب یدیو تقل یاست.از آنجا که نظام آموزش و پرورش موجود،کهنه و واردات نبوده آمیزیتبه کار گرفته شده که چندان موفق

عملکرد آن را اصالح  توانینم یریتیاقدامات مد باشند،بایمورد انتظار نم یتیشخص هاییژگیو یل،دارایآموزان فارغ التحصدانش یعنیآن 

 است یازمندن مورد نظر یهافرهنگ و ارزش کردیمجدد با رو ینمود،بلکه به تحول و مهندس

 

 منبع

 یهازبان در یشناختزبان یهاپژوهش ،رانیا یتفکر نقادانه در نظام آموزش گاهیجا(. 1931) پرویز مفتون، محمدباقر؛ باقری، پرویز؛ بیرجندی،
 .983 – 833 ، ص8 ، شمارهخارجی

، یگذاراستیو س یپژوهندهیمطالعات آ  ی،در نظام آموزش کیاستراتژ یزیربرنامه (. 1931) زهرا ،یلباد م؛یمر ،یپور رودبارکحسن -1

 .108 – 21 ، ص 3شماره 

و ارائه  ییابتدا ینظام آموزش یشناسبیآس(. 1931) فاخره ،یسعد سیرئ ل؛ینب ،یسعد سیحسن؛ رئ سیرئ ،یسعد سیرئ -8

 .71تا  19 ص، 91شماره ،یدر علوم انسان دیجد قاتیتحق ،بهبود آن یراهکارها

 یاز فناور یریگبا بهره یدر نظام آموزش رییضرورت تغ(. 1931) مایس دبخش،یمنصوره؛ نو ،یندریفا یاریتورج؛ بخت ،یصادق -9

 .103 – 100، ص1شماره ، ینیو کارآفر تیریمطالعات مد، اطالعات

 تیو ترب میتعل ی،در نظام آموزش یتحول ر،یتا آموزش فراگ یسازیاز عاد(. 1938) هیسم دهیآبکنار، س لیمحمد؛ جل ،یعاشور -3
 .10 – 33 ص ، 117 / 3شماره  ،یاستثنائ

 .87 – 81، ص811شماره  ،رشد معلم ،کشور ینظام آموزش رییتغ(. 1930)معلم   -1

 دگاهیاز د یدرس یزیرمدرسه محور در نظام برنامه یدرس یزیربرنامه یسنجامکان(. 1933) خدیجه تبار، بهروزی موسی؛ پیری، -1

 .88 – 1 ، ص8شماره ، درسی برنامه یهاپژوهش ی،خبرگان آموزش
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 اولین: تهران. درسی یزیربرنامهنظام  از تمرکززدایی برای راهبردی محور - مدرسه درسی یزیربرنامه(. ۰۹۳۹) سارا، احمدی، -7

 فرهنگی. و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه سراسری کنفرانس

 در محور مدرسه درسی یزیربرنامهاجرای  یسنجامکان(. ۰۹۳۱. )اله نعمت پور، موسی مجید؛ عسگری، علی مرزبان، منش، ادیب -2

 .103-1، ص 1شماره  ،درسی برنامه یهاپژوهش پژوهشی علمی مجله. کرمانشاه شهر یهارستانیدب

 برای راهبردی محور مدرسه ی درسیزیربرنامه(. ۰۹۳۱. )غالمرضا نژاد، حسین علیرضا گیامنش، محمد؛ عطاران، موسی؛ پیری، -3

 .87-1، ص 1شماره  ،درسی برنامه یهاپژوهش پژوهشی علمی مجله درسی، یزیربرنامه نظام از تمرکززدایی
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