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 چکیده
مه ه یاند برا دهیرس داریکه به توسعه پا ییاست. در عصر حاضر کشورها ی، توسعه اجتماعاز ابعاد توسعه  یکی

 یتسی، ز ی، مذهب یاسی، س ی، فرهنگ ی، صنعت ی، انسان ی، اطالعات ی، علم ی، اجتماع یاقتصاد ابعاد توسعه )

 از اهداف یکی یبه توسعه اجتماع یابیکرده اند. دست یابیو ارزش را، اج یطراح یآموزش یِزیو...( برنامه ر یطیمح

 و یسواد یب یکن شهیبه آن ر دنیاست ، که شرط رس رانیا یدر آموزش و پرورش و آموزش عال یاسناد باال دست

 یزیر هبا فنون برنام ییمثل: آشنا ییاستفاده از ابزارها ازمندیباال بردن سطح دانش مردم جامعه است که آن هم ن

 یضمن بررس قیتحق نیا( است.  ی( ، سطح خُرد )موسسه ای)مل( ، کالن یدر سطوحِ : فرا کالن )جهان یآموزش

 یزیبرنامه ر تیرا دارند، وضع ینخست توسعه اجتماع یکه رتبه ها ییکشورها یِآموزش یزیتجارب موفق برنامه ر

 ،یبه توسعه اجتماع یابیجهت دست یو مل یمنطقه ا ی،قاره ای،اجالس و مصوبات مربوطه را در سطح جهان ،یآموزش

گزارشات  یو مرور اسناد دست اول و دوم، و بررس یکتابخانه ا روشِمقاله به  نید مطالعه قرار داده است. امور

و رتبه ها ،  یکمّ ریمراکز معتبر جهت اخذ آمار و مقاد تیمراجعه به سا نیو همچن ونسکو،یمختلف  ینشست ها

آموزش های غیر برنامه ریزی برای گسترش  -1    نشان داد که: این بررسی و مطالعهنتایج انجام گرفته است. 

به توسعه  یابیدر سطوح مختلف جهت دست یآموزش یزینقش برنامه ردر سطح ملی، مطلوب نبوده و  رسمی

آموزش با توجه به نتایج مرکز آمار ایران برنامه ریزی برای  -2 برخوردار است. ،ییباال اریبس تیاز اهم یاجتماع

ی ب یکَن شهیر یبرا یآموزش یزی، برنامه ر یبه توسعه اجتماع دنیشرط رس، عملکرد ضعیفی داشته و  رسمی

در سطح ملی اغلب بصورت کمّی بوده  آموزش عالیگسترش  -3 سطح دانش افراد جامعه ، است. شیو افزا یسواد

 یاثربخش یبراتنظیم شده اند و اغلب آرمانی  اسناد باال دستی -4 و تعداذ مراکز و موسسات پژوهشی کم است.  

ستفاده ا نهیزم نیو سپس از افراد متخصص در ا ردیانجام گ یدرست یازسنجین دیابتدا با ،یآموزش یها یزیبرنامه ر

 دنیالزمه رس یموفق و عملکرد مل یبه نهادها ی، نگاه جهان یاسالم یرانیا تیدر کنار حفظ فرهنگ و هو وشود. 

 است. یبه توسعه اجتماع

 ژه های کلیدیاو
اسناد باال  ی ،، آموزش عال رسمیآموزش آموزش غیررسمی ، ،  ونسکوی،  یآموزش یِزی، برنامه ر یتوسعه اجتماع

 . یدست
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Abstract  

One of developmental dimensions is social development. In the current area, the 

countries with stable development have programmed and evaluated for all 

developmental (economic, social, academic, cultural, informational, scientific, man-

made, industrial, cultural, political, religious, and environmental) dimensions. 

Achieving social development is one of the well-established documents in the Higher 

Education and Development of Iran that requires eradicating illiteracy and raising 

people knowledge about society. This in turn requires tools like familiarity with the 

techniques of educational planning in ultra-macro level (universal), macro level 

(national) and micro level (institutional).This study not only investigated the 

successful experiences of educational planning for countries that have the first rank 

in social development, but also examined the status of educational planning, the 

related conventions and approvals in universal, continental, local and national level 

in order to achieve social development. This paper is done in library method to 

review first order and second order documents, investigate the reports of UNESCO’s 

different meetings and visit the sites of authentic centers in order to adopt statistics 

and quantitative values. The results of this study showed that planning to expand 

non-formal training at the national level is not favorable and the role of educational 

planning at different levels to achieve social development is of great importance. 

According to the Statistical Center of Iran, planning for formal education has had a 

poor performance and the requirement to achieve social development is educational 

planning for the eradication of illiteracy and raising the level of people’s knowledge 

in society. Expansion of higher education at the national level is done quantitatively 

and the number of research centers and institutes is low. Well-established documents 

are often set ideally and for the effectiveness of educational planning, needs 

assessment should be done correctly and then expert individuals in this field should 

be selected. In addition to preserving Islamic and Iranian culture and identity, world 

view to successful organizations and national performance is the perquisite to 

achieve social development. 

Keywords: Social Development , Educational Planning , Non-formal education , 

Formal education , Higher Education .     
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 مقدمه 
اشکال  یها ست. منظور از توســعه ی اجتماع ییاز قوه به فعل در آمدن استعدادها و توانا یعنیآن،  یمعنا نیتر یتوسعه در کل

( ، 1331) 1از دیدگاه بروس کوئن. دهدیاســت که در یک جامعه ی خاص همراه با توســعه ی تمدن رخ م یمتفاوت کنش متقابل

مکمل اند و هر دو نوع الزاما بــه ایجاد وجوه تمایز و پیوســته ی یک پدیده فزاینده ی  یجنبه ها ،یو فرهنگ یتوســعه ی اجتماع

 که ستا جامعه یک ادفرا جتماعیا ضعیتدر و دبهبو دیجاا پیدر  جتماعیا توسعه( ، 1333. از دیدگاه ازکیا ) شوندیجامعه منجر م

و  نماآر ش،نگر کی بهآوردن  یو رو شناختن ،یرفتار یدو زا پاگیرو  ستد یلگوهادر ا تغییر پیدر  یدبهبو چنین تحقق یابر

 مفاهیمی با سقیادر  جتماعیا توسعه که دمیشو باشد مالحظه جتماعیا تمشکال یپاسخگو ندابتو که ستا یتربمطلو دعتقاا

 یزیبه توسعه ، جوامع دست به برنامه ر دنیرس یبرا.  دبرمیگیررا در  یسیعترو زهحو یدقتصاا شدو ر یدقتصاا توسعه نچو

آموزش   دنکر یهمگان یبرا  یآموزش یزیبرنامه ر قیجهان از طر ینهادِ آموزش و  پرورش کشورها  ینقش اساس ،زنند یم یآموزش

ابتدا در اروپا  یالدیم 1323به توسعه ، از سال  یابیکارآمد در دست یانسان  یروین تیو ترب یو حرفه ا یفن یگسترش آموزش ها و

 4( ؛ توماس مالتوس1333-1123)   3کاردویر دیوی( ؛ د1323-1331) 2تیچون : آدام اسم یتوسط صاحب نظران کایو بعد در آمر

سابق  یتوسعه در شورو یبرا یآموزش یزیبرنامه ر نی(؛ مطرح شد. اول1311) 1؛ تئودور شولتز 5سیت نیج هربرت(؛ 1134-1311)

،  1344ازسال  ایتانی، در بر یالدیم1341 یسال ها یط یغرب یو اجرا شد. در اروپا هیته 1321در سال  یبرنامه پنج ساله ا یط

در  یتوسعه در آمد. در کشورها یزیاز برنامه ر یبه صورت جزئ یآموزش یزیبرنامه ر 1353سال  ز، و ا 1351در فرانسه از سال 

و  ،ییپاسخ گو یورود به آموزش و پرورش ، دولت ها برا یتقاضا برا شیدوم با افزا یبعد از جنگ جهان 1351حال توسعه از سال 

نهاد موثر در  نیمهم تر  .]1[ردند آو یرو یآموزش یزیبودجه و منابع، به برنامه ر نیعرضه و تقاضا و تام نهیتعادل در زم جادیا

ر سال داست که  " (ونسکویملل متحد )  یو فرهنگ یتیترب یسازمان علم"، بنام   یآموزش یزیگسترش برنامه ر یسطح جهان برا

 یتیوترب یو فرهنگ یو علم یآموزش یهانهیدر زم یالمللنیب یدر جهان از راه همکار تیبا هدف کمک به صلح و امن ،یالدیم 1345

کشور  135شده است که  سیمنشور سازمان ملل متحد تاس هیو حقوق بشر، بر پا یمداراحترام به عدالت و قانون  شیبه منظور افزا

 یکشورها؛  اگویسانت؛ داکار ؛  روتیب؛ :  بانکوک  یدر شهرها یچهار دفتر منطقه ا یسازمان با راه انداز نیدارند . ا تیدر آن عضو

اقدام به  ونسکوی یالدیم 1311-1313 ینمود. در سال ها یاریتوسعه آموزش و پرورش  یبرنامه ها هیا در تهمناطق ر نیحوزة ا

 یهمکار سازمان "با نام  یگرینهاد د .کرد سیدر پار"یآموزش یزیبرنامه ر یالملل نیموسسه ب "با نام  یزینهاد برنامه ر کی سیتاس

 1 یرادا ونسکویکرده است.   فایا یزیبرنامه ر یدر توسعه الگوها ی، نقش مهم نیالت یکایدر اروپا و آمرکه  "و توسعه   یاقتصاد

 -یو انسان یعلوم اجتماع -یعیعلوم طب -شامل : آموزش یابرنامه یهابخش رخانه؛یدب ؛ییاجرا یشورا  ؛یرکن )  کنفرانس عموم

 2آن ، هر  یاجالس کنفرانس عموم 33(  است که تا حاال  یمل یهاونیسیکم ؛یخدمات یهابخش  ت؛اطالعات و ارتباطا -فرهنگ 

 .]2[عضو برگزار شده است  یکشورها ندگانیبا حضور نما سیدر پار کباریسال 

 یبرا ی( در جهان، نهادها و مؤسسات مختلفیرسم ریآموزش غ ،یرسم مهیآموزش ن ،یتوجه به انواع آموزش ها )آموزش رسم با  

 نیضرورت توجه به آموزش در سطح ب شده است. سیتاس یو عال ؛متوسطه  ؛ ییابتدا ؛ یرسم ریغ یدوره ها یِآموزش یِزیبرنامه ر

در  یالملل نیب یهاو اجالس هاونیدر قالب کنوانس یتعهدات رفتنیها با پذدولت 31آغاز شد و در دهه  یالدیم 11از دهه  یالملل

  .دیحاصل گرد لیذ یتعهدات در اجالس ها نیاز ا یگسترش آموزش در سطح کشورها اقدام کردند. برخ

                                                           

 
1. Bruce J. Cohen    2. Adam Smith ,    3. David Ricardo ,  
4. Thomas Malthus 5. Herbert Gintis, 6. Theodore Schultz ,  7. Unesco ,  
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 -          ؛1334 تیفیو ک یدسترس ژهیو یازهاین یدرباره آموزش برا یاجالس جهان -؛  1331کودکان  یاجالس سران جهان برا -

آموزش  یاجالس جهان -؛    1333آموزش بزرگساالن  یالملل نیاجالس ب نیپنجم -؛  1335درباره زنان  یاجالس جهان نیچهارم

 .   2111همه، داکار  یبرا

در دوره  ، یبه توسعه اجتماع یابیبر دست یمبتن یموفق آموزش یِتجارب نهادها و برنامه ها " یِبه بررس ریز یبا استفاده از الکو   

                   " یو مل ی، منطقه ا یقاره ا ،یدر سطوحِ جهانو  یآموزش متوسطه، آموزش عال ،ییآموزش ابتدا ،یرسم ریآموزش غ یِها

 . میپرداز یم

 
قاره ؛  یدر سطح جهان "یرسم ریغآموزش "های  هدور یابر یآموزش یزینقش برنامه ر -1

  .  یجتماعابه توسعة  یابیجهت دستو ملی  ؛ی امنطقه        ؛ی ا

  : در سطح جهانی 1یرسم ریآموزش  غ 1-1 

 یآن در مدت زمان نسبتا کوتاه جیاست که هدف آن مشخص ونتا یو تخصص یحرفه ا التی، تحص یررسمیهدف از آموزش غ    

و توسعه دانش و تجربه  یخواندن و نوشتن ، تا دادن اطالعات اساس یبرا یقابل حصول بوده؛ که سطوح آن از آموزشِ افراد متقاض

 رندگانیادگیاست که  یا افتهیسازمان  ندیفرا کیباشد و  یبهتر م یزندگ کیکمک به افراد در ساخت  یبرا صتآنها و خلق فر یقبل

 ،یفور یازهاین نیو تام یاز مؤسسات با ساختار منعطف و باز به منظور آگاه ساز یدر تعداد یآموزش رسم نیخارج از ساختار و قوان

 . ]3[سازمانشان )آموزش ضمن خدمت( ، مشارکت موثر دارند ازیو ن ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد

سازمان  "یآموزش یزیربرنامه یالمللنیموسسه ب"؛ در  یرسم ریغ یآموزش یدوره ها یبرا  یآموزش یزیبرنامه ر یسند جهان     

 انینوبر ةزادقرار گرفت.  طالب  رانیجمله ا زعضو ا یکشورها اریدر اخت وشد.  میتنظ  2وانزیا راسل دیویتوسط د سیدر پار ونسکوی

 -آموزش بزرگساالن   ، با موضوعِ "برنامه ریزی آموزش غیررسمی " : عنوانبا  یشمس 3/3/1312 خیسند را در تار نیا یو زند

 . ]4[در تهران چاپ شد   یترجمه کردند ، که  توسط  سازمان  نهضت  سوادآموز یبه فارس ، یآموزش یراهنما

؛ آموزش یو حرفه ا یفن  یضمن خدمت؛ آموزش ها یبزرگساالن؛ آموزش ها ی) آموزش هاصورت:  4رسمی به آموزش های غیر 

 است:  هبرگزار شدی زیر با جهان یکنفرانس هادر ارتباط با آموزشِ بزرگساالن ،  ی( برگزار می شود کهمحل یها

 

 یکنفرانس رسم نیاول جیدانشگاه کمبر 1323کنفرانس  ماتیبا توجه به تصم ونسکوی( :  یالدیم  1343) 3نوریلسانس  اکنفر-1

 نیب یتوازن و هماهنگ ؛یبه عدالت اجتماع ازیبر موضوعات )ن دیدانمارک با تاک نورِیآموزش بزرگساالن را در شهر  الس یالملل نیب

                                                           
1. Informal education 

2. David R. Ivans  
3. Elsinore   
4. Montreal 

 

 :            

 

 

 

 

  
 

 

 

 رسمی غیر های دوره -1

 ابتدایی دوم و او  - دوره2

 متوسطه دوم و او  - دوره 

 کارشناسی و کاردانی - دوره 

 دکترا و ارشد - دوره 

 

 جهانی سطح- 1

 ای قاره - سطح2

 منطقه ای - سطح  

 ملی - سطح 

 استانی -  سطح 

 

نقش 
برنامه 
ریزی 
   شیآموز

 ی    بر

 

 در

 

جهت 

دستیابی     

به 

 توسعه
  اجتماعی
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و  یکارگر یها أتیه ،یداوطلب ، مجامع مذهب یسازمان و انجمن ها یکوشش ها تی. شرکت کنندگان بر اهمداد بی( ترت یالملل

  ].5[داشتند دیکاهداف آموزش بزرگساالن تأ شبردی، در پ یمحل یداوطلبانه افراد و مقام ها یتالش ها یبه طور کل

  

زش ، آمو ایشد که: الزم است مردم تمام نقاط دن دینکته تأک نیکنفرانس بر ا نی( : در ا یالدیم 1311)  1 انس مونتر اکنفر -2 

خود به حساب  ینظام آموزش ریناپذ یو جدائ یآن را جزء ضرور دیبا زیو دولت ها ن رندیبپذ یعاد یبزرگساالن را به عنوان امر

   ].1[آورند

 نیروی:  انسانی نیروی تجهیز -1  : از عبارتند گردید مطرح کنفرانس این در که : نکاتی (میالدی 1332)  2توکیو نس اکنفر - 

 بر تأکید -2   .گیرد قرار توجه مورد باید پرورش و آموزش و شوند مجهز بیشتر تولید و عمران ، توسعه برای باید کشورها انسانی

 ، کند عمل موثری دهنده تغییر عامل به عنوان پرورش و آموزش اینکه برای و است دائمی امری یادگیری و آموزش:  مداوم آموزش

                   ].3[گمارند همت ن و فرزندانشا خود زندگی یط شرا بهبود وبه باشند داشته شرکت آن در هم بزرگساالن باید

 در فعال منبعی که داشتند انتظار بزرگساالن آموزش از کنفرانس نمایندگان این : در(میالدی 1315)  3پاریس نس اکنفر -4

 پناهندگان ، مهاجران بیکاران، دختران، زنان، به کمک جهت در مثبت و تبعیض از عاری اقدامات خواستار و باشد محرومان خدمت

 .  ]1[شدند وسالمندان معلوالن و

         :از عبارتند مطالب مهمترین بزرگساالن، آموزش کنفرانس : در اعالمیه پنجمین (میالدی 1333 ) 4مبورگ ها نس اکنفر –   

 و تجنسی تساوی ، عدالت گسترش برای قدرتمند مفهومی و یکم و بیست قرن به ورود برای است کلیدی بزرگساالن آموزش -1

 از استفاده -3 . است مداوم آموزش و غیررسمی ، رسمی یادگیری مراحل تمام شامل بزرگساالن آموزش -2. دموکراسی ارتقای

 و علم طالب جامعه ایجاد بزرگساالن آموزش از نهایی هدف و  است الزم یادگیری ارتقای برای محلی تبلیغات و جمعی های رسانه

 برابری و آراء تشتت به توجه و باشد آنان به احترام و گوناگون های فرهنگ کننده منعکس باید بزرگساالن یادگیری -4است.  فراگیر

 را الزم مهارت های و کند مجهز درآمد تولید و کار بازار در مشارکت برای را زنان و مردان باید بزرگساالن آموزش -5 .باشد داشته

 . ]3[بیاموزد آنان به

 

  : یاقاره در سطح   یرسم ریآموزش  غ 1-2
برای بررسی تجارب نهادها و برنامه های موفق آموزشی مبتنی بر توسعه اجتماعی در سطح قاره ای ، طبق رتبه بندی مؤسسه بین 

   توجه به عمده ترین شاخص های توسعه اجتماعی رتبه اول توسعه اجتماعی را دارد ، با 1، کشور نروژ 2114درسال 5المللی لِگاتوم

 ) میزان باسوادی و سطح آموزش ( به بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی  این کشور برای دوره های غیر رسمی میردازیم.  

                                                           

 

 
          1. Tokyo  ,   2. Paris  ,  3. Hamburg , 4. Legatum  ,  5. Norway         
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                                                                                                                                                [11]. 

 
]                                                                                                                                               11[.  

خصوصی  در نروژ اصلی ترین جایگاه برای آموزش های غیر  ( : مدارس 1313) اصالحیه  کشور نروژ آموزش غیر رسمی

 .تا است 213 مدارس درصد و تعداد 3/43بالغ بر درمراکزخصوصی کودکان نامی ثبت اخیر، نرخ سال11رسمی هست که درطول

 عالیق و اولویت ها مهم ترین .هست نفر 13311بر خصوصی بالغ  مدارس وقت تمام آموزان دانش کل ، تعداد1333 آمارسال طبق

 و اشتغال سطح حفظ ملی، های داده برون ارزش افزایش منظور به اطالعات روزشدن به -1در نروژ:   آموزشی غیر رسمی و رسمی

ز ا وسیعی میزان که است مهارت هایی و مستمری است که تاکید بردانش فرایند یک عنوان به آموزش  -2جدید.   های شغل ایجاد

 بر تقویت تأکید با سطوح همه در آموزشی گسترده اصالحات -3 . آورد فراهم زندگی درطول را و مستمر روزشده به یادگیری های

                رسمی. غیر آموزش و مستمر آموزش ، پایه آموزش درجهت اعمال اصالحاتی -4آموزشی .  آموزشی ، محتوی نظام ساختار

 

1 :    1) دهشیری،  شا   های کمی و کیفی  توسعه اجتماعی   -1      )  

1  )کمّی(کام  - اشت ا 1 ( کمّی)آموزش بزر سا ن، ابتدایی، متوسطه   به - دستیا بی1

1  (کمّی) سرانه ( درآمد ) تولید-2 ( کمّی)اجتماعی  های فعالیت در مشارکت - نر 2

1( کمّی) قیت  ال و  نوآوری-   جنسیتی )میزان مشارکت فعا  زنان( تقویت - معیار 

1( کمّی)زند ی  با ی  سطح-  ( کمّی)بازنشستگی  و درمانی های بیمه پوشش - نر  

1( کمّی)تولد  در زند ی به  امید-  ( کمّی)عاد نه  ب ور  درآمد - توزی  

1  (کمّی) سوادی با  نر -   ( کیفی ) )نگاه منطقی به اجتما (  نوسازی های - آرمان 

1 همه برای  روری کا های  وجود-   ( کیفی) سیاسی و آزادی بیان    - اراد  

 ( کیفی) نفس     - عز  1( کمّی)جمعیت  رشد پایین  نر - 

1 کودکان میر و مرگ پایین  نر -   ( کیفی)  و ایمنی در جامعه  امنیت و -  با  

1  جامعه ) کیفی ( ی  انت ا  - آزادی 2 درمان   و بهداشت های  هزینه- 

                             

1 2لگاتوم در سا   جتماعی کشورها توس  موسسهاتوسعه  رتبه   

COUNTRY  PROSPERITY  

 RANKINGS 

COUNTRY PROSPERITY 

  RANKINGS 

 104 بنگالدش 1 نروژ

 105 هندورا  2 نیوزلند

 106 سنگا  3 دانمار 

 107 ایران 4 کانادا

 108 بنین 5 فنالند

 109 کنیا 6 استرالیا

 110 زامبیا 7 آمریکا

 140 کونگو 8 هلند

 141 چاد 9 سو یس

 142 آفریقای مرکزی 10 لند  ا
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 اجتماعی فعالیت های برای مرکزی به را مدرسه تا شوند می تشویق محلی درجوامع مؤسسات و سازمان ها ، ،کودکان والدین -5

 از بعد رسمی هایآموزش  یا و خدمت ضمن دوره آموزش برای جایگاهی ای منطقه های دانشکده و دانشگاه ها -1 . نمایند تبدیل

  . ]12[باشند متوسطه اول دوره و ابتدایی های دوره مدارس کارمندان برای التحصیلی فارغ

   

  :ی امنطقه در سطح   یرسم ریآموزش  غ  -1
منطقه  ؛ وکانون جهان اسالم ،کانون اتصال سه قاره،  نفت خیز بودنکشور به علت ویژگیِ:  13در منطقه جنوب غربی آسیا 

 .شود استراتژیکی نامیده می

 
 چارچوب» کنفرانسبرگزار شد. در این  1اجتماعی یادگیری مراکز ایمنطقه کنفرانس ،در سطح منطقه  آموزش غیر رسمیی ابر

توسط واحد برنامه آموزش برای همه آسیا و « العمرها و یادگیری ماداملی تأیید مدارک تحصیلی برای گسترش مهارتکهای 

یونسکو در بانکوک، بخش آموزش مداوم، وزارت آموزش و پرورش، دفتر آموزش رسمی و آزاد و کمیسیون ملی یونسکو   2هاقیانوسی

هدف از برگزاری این کنفرانس که با شرکت شد.  ( در بانکوک برگزار 1332خرداد  31تا  23) 2113ژوئن  21تا  13تایلند از تاریخ 

ریزی و مدیریت آموزش غیر رسمی از وزارت آموزش نفر باالترین مقام مسئول در برنامه نمایندگانی از کشورهای عضو یونسکو، یک

و پرورش و دیگری مدیر اجرایی برنامه مراکز یادگیری اجتماعی و آموزش غیر رسمی )از یک سازمان غیر دولتی یا جامعه مدنی( 

های ملی برای تأیید مدارک ایجاد چارچوب -1: هایمینهبرگزار شد، اشاعه دانش و تبادل تجربیات در خصوص سه موضوع اصلی در ز

؛ مورد ها از طریق مراکز یادگیری اجتماعیتسریع در گسترش مهارت -3العمر وسازوکارهای ارتقای یادگیری مادام -2تحصیلی، 

    .  ]13[تاکید قرار گرفت  

منطقه را دارد که از نظر تعداد جمعیت به  3رتبه  3ترکیهبا توجه به رتبه بندی کشورهای منطقه در زمینه توسعه اجتماعی، کشور 
 کشور ایران نزدیک است، لذا به بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی آن می پردازیم.

 دست آمدهه طبق آمار بترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه آموزش غیر رسمی عملکرد موفقی در سطح منطقه دارد  که 

 541,24نفر را به کمک  243,434,1   سازمان آموزشی غیر رسمی ،  151,4(  میالدی  تعداد  1331-1332)  در سال تحصیلی

 ؛ ـ مدارس هنرهای تجربی دخترانه1 :از جمله سازمان های آموزش غیر رسمی می توان به موارد ذیل اشاره نمودد.  معلم آموزش دادن

 ؛ـ مراکز آموزش عمومی5 ؛ـ مراکز آموزش فنی بزرگساالن4 ؛بازرگانی صنعتی ـ مؤسسات3 ؛های حرفه ای ـ مدارس آموزش مهارت2

 ترکیه ملی آموزش اساسی اصول مدت آموزشی، از دراز اهداف با هماهنگ رسمی غیر آموزش .  اهدافـ مراکز آموزش نو آموزان 1

 را آموزش سیستم و یا آن از سطحی در حاضر حال در یا اندهنشد رسمی آموزش سیستم وارد گاههیچ که شهروندانی برای بوده و

                                                           
       1. Community Learning Centers  , (CLC)     

       2. (APPEAL)  

       3. Turkey     میلیون نفر است.  47جمعیت ترکیه بالغ بر        

 

جدو  رتبه بندی توسعه اجتماعی کشورهای منطقه جنو  غربی آسیا 

  1 2توس  موسسه لگاتوم در سا  

 

 نام کشور

 

 رتبه در

 جهان - منطقه

 

 نام کشور

 

 رتبه در

 جهان - منطقه

 127  -  11 پاکستان 28  -   1 امارا 

 128  -  12 عراق 36  -  2 کویت

 129  -  13 سوریه 47  -  3 عربستان

 137  -  14 اف انستان 79  -  4 جمهوری آ ربایجان

 138  -  15 یمن 80  -   5  رجستان

 - عمان 82  -  6 اردن

 - قطر 86  -  7 ترکیه

 - ب رین 95  -  8 ارمنستان

 - فلسطین 101  - 9 لبنان

 - - 107 -  10 ایران
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 هایکاستی به دادن پوشش برای ای پیوسته آموزش و کندبا سواد را آنها -1 :می کند فراهم را زیر امکانات اند،هکرد نیمه کاره ترک

 فراهم را آنان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فنی، علمی، گیرایی تسهیل برای آموزش ابزارهای -2 .نماید فراهم آنان برای آموزشی

 درک ایجاد -4    .کند حمایت ترکیه ملی فرهنگ و پیشرفت توسعه، حفظ، هایفاکتور از که نماید ارائه کیفیتی باآموزش  -3 .کند

 راستای دریابی  شغل امکانات تهیه -5 .وترتیب نظم و گروه در کار اتحاد، اجتماعی، زندگی زمینه در هاییعادت و مناسب

 هایمهارت و دانش افزایش و مهارت پایین سطح از برخوردار افراد برای امکانات ایجاد -1 .کاری هایسیاست و اقتصادی هایپیشرفت

 روش و نظم، و گروهی کار همبستگی، جمعی، زندگی مناسبِ که را عاداتی کسب برای نظر، مورد افراد به کمک -3 .ای حرفه و الزم

 ساالری مردم کراتیکوحاکمیت دم اصلی اصول آتاتورک، اصالحات و اصول دولت، مفهوم پیشبرد و توضیح -1 .باشد سالم زندگی

 منابع آوردن در حرکت به با تدابیری اتخاذ -3 .دیگران به احترام و پذیرش ترویج و ملی همبستگی و اتحاد تقویت و افراد بین در

 فرهنگی عناصر حفظ به کمک -11 .شود حاصل اطمینان توسعه هایپروژه در مردم عامه شرکت از که محلی و خصوصی عمومی،

 .  ]14[فراغت اوقات از بهتر استفاده برای مناسب عادات ایجاد و آن؛ ترویج به کمک و ملی

  

  :ملیدر سطح   یرسم ریآموزش  غ  -1 
وزارت فرهنگ و ارشاد  -2آموزشی فنی حرفه ای ؛  سازمان -1در ایران ازجمله نهادهای برگزار کننده آموزش های غیر رسمی 

 آموزش های بزرگساالن؛ آموزشغیر رسمی از چهار بُعد )   وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ می باشند. آموزش های -3اسالمی ؛ 
 ( در سطح ملی  قابل بررسی است.  محلی؛  آموزش های ضمن خدمت ؛ آموزش های  فنی و حرفه ای های

 با محور مشارکت آموزیِ سواد تخصصی نشست؛  1333 اسفند 13  تاریخ در:  بزر سا ن های آموزش یابر ریزی برنامه -

 عالی شورای دبیرخانه و پرورش و آموزش وزارت حمایت با و سوادآموزی نهضت سازمان و یونسکو ملی کمیسیون مشترک همکاری

 گذاران،سیاست توجه جلب -1 : از بود عبارت برگزاری اهداف. شد برگزار تهران سوادآموزی نهضت سازمان در سوادآموزی پشتیبانی

 نحوه پیرامون نظر تبادل و بحث -2 ملی، هایبرنامه در آن جانمایی و سوادآموزی کارکردهای به آموزشی ریزانبرنامه و مدیران

 بررسی و سوادآموزی اهداف پیشبرد هایحل راه -3 و بندها،راه تنگناها، ها،چالش بررسی سوادی،بی کنیریشه برنامه اجرای

ها سال وقفه، مجددا احیا شد. در کلیه استان 1، پس از دآموزیاعالی پشتیبانی سویاشور .بزرگساالن آموزش نظام هایویژگی

 33مصوبه در سال  3131جلسه و نزدیک به  315ها نیز شورای پشتیبانی سوادآموزی تشکیل شده است که با برگزاری و شهرستان

 سواد و کمهای صورت گرفته، تعداد افراد بیآمارهای رسمی بیانگر این است که علیرغم تالش از سوادآموزی حمایت کرده است.

شوند و یا قبل از اتمام پایه سوم ابتدایی سال بسیار باالست و هر سال تعدادی از کودکان وارد مدرسه نمی 51سنی زیر  گروه در سواد

ی کنند، که یکسوادی بازگشت می شوند و نوسوادان زیادی به بیاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از چرخه آموزش خارج می یلِبه دال

ان ی ایردبیرکل کمیسیون ملی یونسکوت.  سوادی اس ترین وظایف سازمان نهضت سوادآموزی جلوگیری از رجعت به بیاز مهم

در نظر  -3 ،در نظرگرفتن سواد به منزله مرکز توسعه پایدار -2 ،سوادیمداوم نرخ بیپایش  - 1: نکاتی را مطرح کرد که عبارتند

ای بین فراهم ساختن یک ساختار شبکه -4 ،بخشی که الزمه آن مشارکت جمعی استگرفتن سواد به عنوان یک موضوع بین

یکی از مشکالت سوادآموزی در ایران در بخش "تصریح کرد: در این نشست  وزیر آموزش و پرورش ... . سوادآموزی، شغل ، درآمد و

کنند، پس از باسواد شدن به دلیل عدم مطالعه های سوادآموزی شرکت میکه بسیاری از افرادی که در کالس این استبزرگساالن، 

زی آمو های سوادبر برنامهآموزی عالوه  سوادنهضت سازمان  ، که کنندسوادی رجعت میو فاصله گرفتن از کتاب و نشریات به بی

وادی س سوادی جلوگیری از تولید بیراه اصلی مبارزه با بی و هایی را داشته باشدسوادی برنامه در ایران باید برای بازگشت بی

  .]15[است

 در ایران سیر تاریخی به این ترتیب داشته است:  نهادهای آموزش بزر سا نشایان ذکر است که 

 بزرگساالن آموزش سازمان -3؛  (1332-1335) سالمندان آموزش سازمان -2؛     (1315-1321) اکابر تعلیمات سازمان  -1

 (1355-1353) سوادآموزی ملی جهاد سازمان -5؛  (1343-1355)سوادی بی با جهانی پیکار ملی کمیته -4؛  (1343-1335)

 .استدهکر دریافت آیسسکو و یونسکو از افتخار مدال پنج تاکنون آموزی سواد نهضت ؛ سازمان (تاکنون 1351)سوادآموزی  نهضت -1،

سازمان های زیر با توجه به رشد نرخ باسوادی پیشنهاد انحالل این سازمان مطرح شد ولی در نهایت به یکی از  1331در سال 

  .]11[دش و پرورش تبدیل و واحدهای استانی آن در وزارت آموزش و پرورش ادغام گردیزومآ وزارت مجموعه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

9 

 

 

 از جخار که است محلی آموزشی مؤسسه ، محلی یادگیری طبق تعریف یونسکو، مرکز برنامه ریزی برای آموزش های م لی : - 

 های فرصت تا شود می اداره  و ایجاد محل اهالی توسط و معموالً است شهری و مناطق روستائیان یژه و. است رسمی آموزش نظام

 در دولت هیات 1333 سال اسفند 2  تاریخ نماید. در فراهم مردم زندگی کیفیت وبهبود جامعه توسعه برای را گوناگونی یادگیری

 اجتماعی؛ رفاه و کار تعاون وزارت کشور؛ وزارت ؛ پرورش و آموزش وزارت  به خطاب که ؛(   ھ 51113 ت/ 145311)   شماره مصوبه

 حساب همچنین ساده متون نوشتن و خواندن توانایی شده پذیرفته سواد حداقل": گفت است، ریزی برنامه و مدیریت سازمان و

 وادس بی باشند نداشته را شرایط این که افرادی. است آموزی سواد دوره یا ابتدایی سوم مدرک ،داشتن اصلی عمل 4 حد در کردن

 ویبتص« محلی  یادگیری مراکز» اندازی راه و تاسیس ، وزیران هیئت مصوبه در سواد مفهوم تغییر به توجه با ."شوند می قلمداد

 بین همکاری قرداد پیوست، براساس کزامراین  دارای جمع کشورهای شمسی( ایران به1333میالدی ) 2111 سال اکتبر 3 شد.  در

 یرانا این مراکز در تاسیس آزمایشی پروژه گردید مقرر اقیانوسیه و آسیا در یونسکو ای منطقه دفتر و آموزی سواد نهضت سازمان

 روستائی مناطق در،  رسمی غیر آموزش نظام چارچوب در ایالم و فارس استان های مناطق ترین دور در مراکز گردد. این اجرا

 هبود. ب مطلوب و ارزنده بسیار طرح، این آزمایشی اجرای اول مرحله نتایج شدند، می اداره محلی مردم کمک با کهگردید تاسیس

 مراکز ینا گردید مشخص شد و نهادینه و فراگیر استان ها کلیه در مشارکتی و همگانی رویکرد با محلی یادگیری مراکز ترتیب این

 فعالیت استمرار اهمیت لحاظ به.  آیند به شمار شهری محروم مناطق و روستائی توسعه راهبردهای مؤثرترین از یکی توانند می

سازمان نهضت  سوی از محلی یادگیری مراکز ایجاد  دستورالعمل 13/4/11 تاریخ 1241/1 شماره نامه طی محلی یادگیری مراکز

 .]13[فعالیت مراکز یادگیری محلی پایان یافت 1311در سال  گردید. و باالخره ابالغ سوادآموزی

 
 

 -1: شودکهمی اطالق آموزشی نوع آن به خدمت ضمن آموزش تعریف، به بنا :   دمت  من های آموزش برای ریزی برنامه  -

 بهینه اجرای برای افراد سازیآماده آموزش، این از منظور و هدف -2پذیرد؛می صورت سازمان یا درمؤسسه فرد استخدام از پس

 تغییر یا ایجاد و ها مهارت بهبود دانش، توسعه: اساسیِ محور سه در هاآموزش نوع این -3 است؛    کاری هایمسئولیت و وظایف

 از بسیاری مانند نیز ایران در  .است تصدی مورد وظایف یا کارها ها، آموزش این اصلی گیری جهت -4  و.شودمی ارائه  ها،نگرش

 شیوه به و امروزی صورت به خدمت ضمن آموزش اما است، داشته وجود استادی - شاگرد صورت به خدمت ضمن آموزش کشورها،

 خدمت ضمن آموزش امر به را دولت توجه ایران در اجتماعی هایدگرگونی .است نبوده مطرح شمسی1311 دهه اواسط تا ایمؤسسه

 آموزش امر به ایجداگانه فصل ،1345 مصوب کشوری استخدام قانون تهیه در چنانکه. کرد معطوف دولتی بخش در انسانی نیروی

 یرانا کشور .گردید تلقی منظم و گسترده سطح در انسانی نیروی آموزش امر در آغازی نقطه اقدام این. شد داده اختصاص کارکنان

 در تاس ممکن نیز افراد از بسیاری و نیست، مطلوبی سطح در کارکنان از بسیاری دانش و سواد سطح و دارد بزرگی اداری ساختار

 ضمن آموزش فراوان اهمیت دیگری بسیارِ موضوعات و موارد این باشند، تحصیل مشغول شانتحصیلی رشته با مرتبط غیر شغلی

؛  1341 سال در دولتی مدیریت آموزش مرکز تأسیس -1برخی از مراکز آموزش ضمن خدمت در ایران: . دهدمی نشان را خدمت

بررسی  که طبق کرده آغاز 1311 سال از جدی طور خدمت را به ضمن آموزش اسالمی هم آزاد دانشگاه -3، فرهنگیان  دانشگاه -2

 سرمایه و توسعه مدیریت»  مرکز -4 .(3:  1313واجارگاه، فتحی) است  داشته بدنبال را بخشی ثمر و مثبت نتایج آمده به عمل های

 ضمن های دوره پزشکی، آموزش آموزش و درمان بهداشت وزارت ، خدمتِ ضمن آموزش گروه  1313 سال که از«انسانی نیروی

 .]11[است  کرده آغاز کیفی کارکنان؛ سطح و ارتقاء کارایی؛ افزایش برای را خدمت

 

 

     1-   1ز سا  ان ایراها ( در CLC کز یاد یری م لی ) اد مراجدو  تعد

    1    1    1    1    1    1 2  1 1  1    1    1 سا 

1      د اتعد     2    2 1  2     21     1    1 2 1  1 
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 آموزش توسعه به تخصصی طور به که 1یونسکو ایفنی وحرفه آموزش مرکز ی:ای آموزش های فنی و حرفه ابرنامه ریزی بر -

 بازار نیازهای به پاسخگویی برای ایحرفه و فنی هاینظام سازیمتحول جهت است تالش در پردازد،می جهان در ایحرفه و فنی

در ایران هم برنامه ریزی برای آموزش های فنی  .بخشد توسعه را الزم اقدامات یونسکو، عضو کشورهای در 21 قرن هایچالش و کار

انجام می گیرد؛ در ابتدای تاسیس در  "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"وابسته به "سازمان فنی و حرفه ای"وحرفه ای  توسط 

 –       صندوق کار آموزی –کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی موسسة: اداره  3، این سازمان از ادغام 1353سال 

 "سازمان آموزش فنی و حرفه ای "به 1311تشکیل گردید ودر سال"سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی"کانون کار آموزی ؛ با نام

مرکز آموزش فنی و حرفه ای  111اداره کل ، و بیش از  31تغییر نام یافت. در حال حاضر این سازمان عالوه بر ستاد مرکزی، دارای 

موزشگاه فنی و حرفه ای غیر دولتی ، و مرکز آموزش تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای هزار آ13دولتی، و بیش از 

 .]13[است

 

در  ) ابتدایی و متوسطه( "یرسمآموزش "های  هدور یبرا یآموزش یزینقش برنامه ر -2

  .  یجتماعابه توسعة  یابیجهت دستو ملی  ؛ی امنطقه    ؛ی اقاره ؛  یسطح جهان

  : یدر سطح جهان  یرسمآموزش  2-1

برگزار شد بر اساس اعالمیة این  سنگال کشور  داکارِ شهر در میالدی 2111سال  ، در"همه یابر آموزش"جهانی کنفرانس اولین 

 یهاعالم این اهداف به دستیابی راه خود، در توان تمامی بسیج شدند با متعهد ها کشور پرورش و آموزش وزیران و کنفرانس ، سران

 شامل: اهداف این اعالمیه .بپوشانند عمل جامه را آن مفاد میالدی تمامی 2115 سال تا و بکوشند

 رینت محروم و پذیرترین آسیب برای ویژه به ، کودکی آغازین سنین در آموزش و مراقبت جانبه همه بهبود و تضمین گسترش -1 

 کودکان نیز و دارند قرار دشوار شرایط در که کودکانی و دختران ویژه به کودکان همة 2115 سال تا که این تضمین -2  .کودکان

 .رسانندب پایان به را مذکور ی دوره و داشته دسترسی کامل و خوب کیفیت با اجباری و رایگان ابتدایی آموزش به قومی، های اقلیت

 موزشیآ های برنامه به عادالنه دسترسی طریق از بزرگساالن و خردساالن کلیه یادگیری های نیازمندی برآوردن که این تضمین -3

 بزرگساالن سواد سطوح در درصدی 51 بهبود یک ساختن محقق -4. شود پذیر امکان ایشان بر ، روزمره زندگی های مهارت و مناسب

 تبعیض برداشتن میان از - 5 .بزرگساالن همه برای پایدار و پایه آموزش به برابر دسترسی و زنان برای ویژه به ،2115 سال تا

 هم چنین ،2115 سال تا پرورش و آموزش در جنسیتی عدالت به رسیدن و 2115 سال تا متوسطه و ابتدایی آموزش در جنسیتی

 تضمین و آموزش کیفی های جنبه تمام بهبود -1  .مناسب کیفیت با پایه آموزش به دختران عادالنه و کامل دسترسی ضمانت

 هداف،ا این نمایند، حصول مالحظه را آن گیری اندازه قابل و مشخص عینی، نتایج بتوانند همگان که طوری به همه، برای آن اعتالی

 12یونسکو   .است اهمیت دارای زندگی، ضروری مهارت های آموختن و کردن حساب نوشتن، خواندن، سواد یادگیری در بویژه

 جهت المللی بین و ملی سطوح تعهدات کردن بسیج -1یشنهاد داد: راهبرد برای دستیابی و تحقق اهداف اعالمیه داکار به کشورها پ

 عهتوس و  تهیه مدرسه (  و از خارج چهار گروه هدف ) گروه پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه ، بزرگساالن ، کودکان برای آموزش

 و ترویج -2  .پایه آموزش در گذاری سرمایه مالحظه قابل افزایش همچنین اهداف، به یابی دست راستای در ملی عمل های برنامه

 پیشبرد و بی سوادی برای فقر کنی ریشه راستای در منسجم و پایدار چارچوب یک در همه، برای آموزش های سیاست تشویق

 توسعه -4آموزشی .  توسعه راهبردهای بر نظارت و اجرا تنظیم،  در مدنی جامعه متعهدانه مشارکت تضمین  -3 .توسعه اجتماعی

 ضروریات و نیازها ساختن برآورده - 5آموزشی.  مدیریت و رهبری نظام های در پاسخ گویی و آمیزی مشارکت پذیری، مسئولیت

تیبانی پش و هدایت اجرا، همچنین اند، دیده آسیب ملی های ثباتی بی و ها کشمکش یا و طبیعی بالهای اثر در که آموزشی های نظام

     درگیری باشند. و نزاع خشونت، پیش گیرنده و بوده آرامش و صلح متقابل، درک مشوق که ای شیوه به آموزشی های برنامه از 

 ن،همچو نیازهایی قبول و شناخت بر باشد مبتنی که پرورش و آموزش در جنسیتی عدالت منظور به منسجم راهبردهایی اجرای -1

 گیر همه بیماری با مبارزه برای ضروری، آموزشی های برنامه و اقدامات اجرای در تسریع  -3ها.   رویه و ها ارزش ها، نگرش تغییر

                                                           
       1. (UNEVOC)  
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 نیز و یادگیری در عالی نتایج به دستیابی منظور به امکانات عادالنه توزیع با و بهداشتی امن، آموزشی های محیط ایجاد  -1  .ایدز

  .معلمان مهــــارت و روحیه موقعیت، ارتقاء -3 .آموزان دانش برای همه تحصیل و یادگیری سطوح از روشن و واضح تعریفی ارایه

 نظارت  -11همه.   برای آموزش اهداف دستیابی به کمک برای ارتباطاتی و اطالعاتی جدید های آوری فن به تسلط و تجهیز  -11

  .ای همنطق و ملی المللی، بین سطوح در همه برای آموزش برنامه راهبردهای و اهداف به دستیابی میزان پیشرفت بر مستمر و منظم

رای ب یونسکوموجود .  شبکه مدارس مرتبط با  کارهای و ساز بر تکیه با همه، برای آموزش برنامه پیشرفت تسریع در تالش -12

المللی در خصوص بهبود کیفی ای و بینها در سطوح ملی، منطقهبه منظور انجام و هدایت فعالیت ترویج صلح و دوستی در جهان

 2مدرسه از تهران، 11مدرسه در سطح کشور ) 11است که از این تعداد  کشور جهان 131نهاد آموزشی از  3311 ، به تعداد آموزش

در این  به شبکه مدارس مرتبط با یونسکو پیوست.مدرسه از تبریز( 2مدرسه از شیراز، و 2مدرسه از مشهد،  2مدرسه از اصفهان، 

المللی، احترام متقابل، پرهیز از خشونت، شناخت ملی، و بین، و تفاهم در سطح محلی  مدارس، ضمن آموزش مفاهیمی مانند صلح

آمیز، مبارزه با های صلحزدایی و حل مسائل از راهزیست و میراث فرهنگی، تشنج حقوق خود و رعایت حقوق دیگران، حفظ محیط

های هایشان را در قالب طرحکمک مربیان، چکیده آموختهآموزان با سوادی، حفظ هویت فرهنگی و توسعه پایدار، دانشفقر و بی

 .   ]21[گذارندهای فوق برنامه به اجرا میکوچک به صورت فعالیت

  

  : یاقاره در سطح   یآموزش رسم 2-2
 ست:اشام  دوره های زیر  درکشور نروژ آموزش رسمی

زبان، متن و ارتباط  -3موضوعات زیبا شناختی ؛  -2جامعه، مذهب و اخالق ؛  -1(: محتوای برنامه های آموزشی پیش دبستان)  -

 ساعت آموزش در سال( .  531فعالیت های بدنی و بهداشت. )جمعاً  -5طبیعت، محیط زیست و تکنولوژی ؛  -4؛ 

 نمودن فراهم و ای مدرسه هایفعالیت  حوزه گسترش ازطریق خانواده اصالح -1( :  اجباری برای  آموزش 1333اصالحیه )  -

 مسئولیت های اعطای جهت رشد ایجاد برای کودکان اصالح -2 .هستند کار سر آنها والدین هنگامیکه کودکان برای امنی محیط

کودکان.  دیگر از مستقل فعالیت های و بزرگساالن با جمعی فعالیت های براساس یادگیری میزان گسترش و بیشتر انگیزش بزرگتر،

ساعت آموزش 331سال . ) جمعا  3سالگی به مدت  13تا   1 سن از اجباری دوره ابتدایی آموزش ارائه برای مدرسه نظام اصالح  -3

 که جزو آموزش اجباری است (.  11الی  13سال برای متوسطه مقدماتی از سنین  در آموزش ساعت 155 در سال( و )جمعا

هنر  -4مطالعات اجتماعی،  -3ریاضیات،  -2دروس مذهبی،  -1 (:دبستان و متوسطه مقدماتی  آموزشی های برنامه محتوای ) - 

 اصالحیه) تربیت بدنی .  -3اقتصاد خانواده،  -1موسیقی،  -3زبان انگلیسی،  -1علوم طبیعی و محیط زیست،  – 5وصنایع دستی، 

 13 تا 11 سن بین متوسطه تکمیلی دوره در تحصیل برای افراد همه قانونی حق معرفی -1: ( متوسطه تکمیلی برای آموزش1314

 آموزش فرصت اعطای -3متناوب.  شرایط در آموزان دانش برای ای منطقه مسئولین ازسوی مناسب امکانات و فضا ایجاد -2سالگی. 

 خدمات قانونی اجبار یک تحت ای منطقه مسئولین -4دارند.  نیاز استثنایی وپرورش آموزش به که کسانی برای سال3از بیشتر

 اساسی دروس کاهش- 5 برسانند. آینده و اشتغال نظر از قبولی قابل جایگاه یا و موقعیت به را فراگیر که دهند ارائه را مستمری

 2 پیشرفته دوره در بویژه و 1 پیشرفته در دوره ای حرفه و فنی بخش تر تخصصی های رتبه ایجاد - 1عنوان.  13 به عنوان113از

 .  ]21[می باشد 2متغیر بوده که حداقل نمره قبولی 1الی  1سیستم نمره دهی در دوره تکمیلی متوسطه کمّی و از  -3 وصنعت.

  

  : یامنطقه در سطح   یآموزش رسم  -2
با شرکت دولت های آسیایی، کنفرانسی مربوط به مسائل گسترش  1333دفتر منطقه ای یونسکو در اقیانوسیه و استرالیا در سال 

میالدی ) برابر  1311آموزش عمومی در سطح منطقه  در شهر کراچی تشکیل داد؛ و به دولت های عضو پیشنهاد شد که  تا سال 

 آموزشی، علمی سازمان 1ساله در کشورهای خویش تعمیم دهند.  ایسسکو 3شمسی (؛ آموزش رسمی را تا حد برنامه  1353با 

سازمان  این عضو اسالمی کشور پنجاه اکنونهم . شد میالدی تاسیس 1312 سال دراسالمی در منطقه است که  وفرهنگی کشورهای

و سه  .می باشد فرانسه و انگلیسی عربی، آن، کاری هایزبان و است( پایتخت  کشور مراکش ) رباط شهر در سازمان دائمی مقر. اند

                                                           
       1. ISESCO  
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کشوری در شمال غربی آفریقا ( است. در سند میان مدت مغرب )  در تهران ، شارجه )امارات متحده عربی( ، و دفتر منطقه ای در

 میالدی؛  به بررسی وضعیتِ داده 2111 - 2111 مدت میان طرح مرحله وآخرین سومین خطوط کلی ضمن تشریح این سازمان،

ج نشان داد که المللی پرداخته شد. نتای وبین ای منطقه های ونهاد موسسه توسط شته گذ سال  چند   های ، آمار  و  ارزیابی ها

 وسعه،ت ابتدایی آموزش در که هایی فت پیشر غم علیر آیسسکو عضو های کشور از بسیاری در آموزشی اصالحات فت پیشر روند

 بوده کند آموزش صورت گرفته، همچنان روند آن حوزه در وپسران دختران برای فرصت ها برابری ،ترویج کودکی اوان آموزش های

سیاست  سازی نوین -1 : از عبارتند که است میان مدت قرارداده  آموزشی طرح را در بخشی درون مهم اولویت دو آیسسکو .است

 .  ]22[وهمزیستی توسعه در آموزش نقش تقویت -2؛  یادگیری به تدریس از انتقال جهت در عضو ی کشورها آموزشی های

  

  : ملیدر سطح   یآموزش رسم  -2
 و ییدوره ابتدا  یآموزش یها یزیبرنامه ر ی هیمتمرکز است ، لذا کل رانیساختار سازمان آموزش و پرورش در ا نکهیبا توجه به ا

 و پژوهش سازمان"که  اجرا در سطح استان و شهرها و روستاها را دارند. تیبه توسعه در سطح کشور، قابل یابیدست یمتوسطه برا

 های برنامه محتوای در پژوهش :آن است و یکی از وظایف پرورش و آموزش وزارت یکی از زیرمجموعه های ،"آموزشی ریزیبرنامه

 ، آموزان دانش روانی خصوصیات و توانایی ، کشور نیازمندی های به توجه با تحصیلی مختلف های دوره در پرورش و آموزش

 در تحصیالت برای مطلوب نسبت های تعیین و درسی های برنامه وتنظیم تهیه ، تحصیلی دوره هر هدف های تعیین و تشخیص

  .]23[مختلف است  های رشته و سطوح

درس از کتاب  3درس از کتاب فارسی اول و  3در محتوای برنامه درسی پایه اول و دوم ابتدایی: جمعا  یی:ابتدای درو  ام تو - 

درس از کتاب علوم دوم ؛ از پایه دوم کتاب هدیه های آسمانی به برنامه  4درس از کتاب فارسی دوم  و   11علوم اول ؛  جمعا 

ت اجتماعی به برنامه درسی اضافه شده ، و کتاب تفکر و پژوهش در برنامه درسی اضافه شده  و  از پایه سوم ابتدایی کتاب مطالعا

درسی پایه ششم ارائه شده است،که درمجموع می توان گفت که به ترتیب در محتوای درسیِ کتاب مطالعات اجتماعی ؛ کتاب هدیه 

ایی به شاخص های توسعه اجتماعی پرداخته های آسمانی ؛ کتاب فارسی ؛ کتاب علوم ؛ و کتاب تفکر و پژوهشِ پایه ششم دوره ابتد

 شده است.  

کتاب مطالعات اجتماعی ؛ کتاب تفکر و سبک  در محتوای برنامه درسی دوره اول متوسطه :  -1: ی درو  متوسطهام تو -

اول دوره دوم  در محتوای برنامه درسی دوره دوم متوسطه : در سال -2زندگی ؛ کتاب پیام های آسمانی برای پایه هفتم و هشتم . 

متوسطه، هم در رشته های شاخه نظری ) ریاضی، تجربی، انسانی، معارف اسالمی ( و هم در رشته های شاخه فنی و حرفه ای ،کتاب 

( برای  سال اول ؛ کتاب 1واحد ارائه شده است. در شاخه کار و دانش؛ کتاب مطالعات اجتماعی ) 3مطالعات اجتماعی به ارزش 

واحد ارائه شده است. در  2( برای سال سوم هر کدام به ارزش 3( برای سال دوم ؛ کتاب مطالعات اجتماعی )2)مطالعات اجتماعی 

 . ]24[واحد ارائه شده است 2دوره پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی ؛ کتاب علوم اجتماعی به ارزش 

  

)  "آموزش عالی"های  هدور یابر یآموزش یزینقش برنامه ر -  

 یابیجهت دستو ملی  ؛ی امنطقه  ؛ی اقاره   ؛  یدر سطح جهان (ادکتر،رشدا،کارشناسی،نیاکارد

 . یجتماعابه توسعة 

  : یدر سطح جهان  عالیآموزش  1- 

 هب توجه کنندگان  بادر مقرّ یونسکو در پاریس تشکیل شد. شرکت  2113 جوالی 5-1در تاریخ  "عالی آموزش" جهانی کنفرانس

 ندیاز،دوای کارتاژنا) ایمنطقه کنفرانس شش هایتوصیه و نتایج گرفتن نظر در با و عالی آموزش 1331 جهانی کنفرانس بیانیة و نتایج

 غییرت برای پژوهش و عالی آموزش جدید هایپویش» عنوان با جهانی کنفرانس این نتایج و( قاهره و بخارست نو،دهلی داکار، ماکائو،

 راهبردی الزامی، و عمومی کاالی یک عنوان به عالی آموزش -1کردند:   در پنجاه بند تصویب  را زیر بیانیة ،«توسعه و اجتماعی

 تلقی هادولت اقتصادی حمایت و مسئولیت زمرة در باید وخالقیت، نوآوری پژوهش، برای بستری و آموزشی سطوح تمامی برای
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 جهانی هایچالش با مواجهه برای جهانی دانش تولید سوی به را جامعه باید اجتماعی است که عالی مسئولیتی آموزش -2  .شود

 -3  .دهد سوق عمومی، بهداشت و احیا قابل انرژی فرهنگی، درون گویوگفت آب، مدیریت هوا، و آب تغییرات غذایی، امنیت مانند

 خشندب ارتقا  را نقادانه تفکر و دهند افزایش را ایرشتهبین تمرکز باید ، (آموزش و پژوهش) خود اصلی وظایف خالل در عالی آموزش

 -4 .کند کمک گیرد،دربرمی را جنسیتی برابری که بشر حقوق تحقق و توسعه اجتماعی و رفاه صلح، پایدار، توسعه پیشبرد به تا

 از عدفا صلح، استقرار برای که تعهدی به توجه با دهد بلکه ارائه آینده و حال جهان برای کامل هایمهارت باید تنها نه عالی آموزش

 شفافیت و صراحت رسانی،اطالع -5 .ورزد اهتمام شهروندان اخالقی آموزش به باید دارد، ساالری مردم هایارزش و بشر حقوق

 تحقق برای الزامی شرطی استقالل -1 .است ضروری عالی، آموزش نهادهای گوناگون عملکردهای و هارسالت زمینه در بیشتر

دسترسی  که آنجا از -3   .است اجتماعی، گوییپاسخ و شفافیت ، کارآمدی تناسب، کیفیت، طریق از عالی آموزش نهادی هایرسالت

 نهادهای و هادولت -1 .شود تضمین یادگیرندگان موفقیت تا یابد ادامه باید تالش این نیست، کافی تنهایی به آموزش عالی به برابر

 .دنماین تضمین را موفقیت تشویق و آموزشی سطوح همة در را آنها مشارکت و عالی آموزش به را زنان دسترسی باید عالی آموزش

 هدف ییعن.کند پیگیری را کیفیت و تناسب برابری، اهداف همزمان طوربه باید عالی آموزش دسترسی، میزان گسترش خالل در -3

 ،ایحاشیه جوامع و فقرا از آموزشی و مادی مناسب هایحمایت و دانشجو، رفاه از اطمینان با همراه آمیز،موفقیت اتمام و مشارکت باید

 ندگانیادگیر متفاوت انواع با ارتباط در متنوعی اختیارات  که عالی استآموزش متنوع هاینظام نیازمند بنیاد دانش جامعة -11 .باشد

     کند.می ایفا را مهمی نقش همگانی، و عمومی اهداف پیگیری با خصوصی بخش عالی آموزش عمومی، موسسات بر عالوه. دارند

 شرایط و یابد افزایش دسترسی میزان تا شود اجرا عالی آموزش هایبخش تمامی در باید کیفیت تضمین و نظارتی سازوکارهای -11

 برنامه و ببرد باال خدمت هنگام و قبل را معلمان آموزش تحصیالت سطح باید عالی آموزش -12سازد.  فراهم را تحصیالت تکمیل

 و تعلیم زمینة در باید عالی آموزش -13 .کسب کنند را 21 قرن نیاز مورد هایمهارت و دانش بتوانند تا دهد ارائه آنان به درسی

 حققت یادگیری و تدریس هاینظام تکامل در جدیدی عملکردهای تا کنند گذاریسرمایه خود کارکنان و علمی هیئت اعضای تربیت

 این. کنند بینیپیش را آنها بتوانند هم و باشند جامعه نیازهای پاسخگوی هم باید عالی آموزش موسسات هایآموزش -14 .یابند

 آموزش ای،حرفه و فنی آموزش تدارک و تهیه و جدید هایفناوری از استفاده و توسعه منظور به پژوهش ترویج شامل هاآموزش

 رودمی شمار به معاصر عالی آموزش حیاتی وظایف از یکی کیفیت تضمین -15 .شودمی العمرمادام یادگیری هایبرنامه و کارآفرینی

 و جذب اهمیت شناخت مستلزم عالی آموزش در کیفیت تضمین  -11 .سازد درگیر را عالی آموزش اندرکاراندست همة باید که

 متنوع و گسترده پژوهش و آموزش از باید هاگذاریسرمایه و هامشی خط همه -13   .است مستعد و متعهد اساتید وکارکنان حفظ

 افزایش طریق از توسعه شکاف بردن میان از به کمک مسئولیت دارای جهان سراسر در عالی آموزش -11کنند.  حمایت دانشگاهی

 ایجاد برای مشترک، هایحلراه یافتن جهت تالش و توسعه است حال در کشورهای سوی به خصوص به مرزها، از دانش انتقال

 اطمینان موفقیت و دسترسی میزان برابری از باید عالی، آموزش -13 .هستند مغزها، فرار منفی تأثیرات کاهش و نخبگان چرخش

 بر باید عالی آموزش در المللیبین همکاری -21بگذارد.  احترام ملی اقتدار و فرهنگی تنوع به و دهد ارتقا را کیفیت کند، حاصل

 ایجاد به منجر باید هامشارکت -21. شود بنا فرهنگی بین گویوگفت و انسانی هایارزش ترویج و متقابل احترام و همبستگی پایة

 ضمینت جهانی و ایمنطقه سطوح در علم تولید و پژوهشی ترمتنوع منابع تا شوند کننده شرکت کشورهای همه در علمی هایتوانایی

 در باید عالی آموزش -23 .باشد پژوهش و آموزش المللیبین و ملی ای،منطقه ابعاد از انعکاسی باید عالی آموزش -22 .شوند

 . ]25[آورد   پدید بومی فنون و علوم برای محکمی بستر ، و مردم رفاه به مربوط معضالت جهت رفع ، پژوهشی هایحوزه جستجوی

     

  : یاقاره در سطح   عالیآموزش  2-  

 اصلی شرط عنوان را به علمی و پژوهش ، تحقیق رسمی و بخش های طوری است که در آن مقامات، کشور نروژ  آموزش عالی 

 بودجة میالدی، مجموع 1333آمارسال  طبق .می نمایند قلمداد اجتماعی رفاه وافزایش اقتصادی رشد ، اجتماعی و فرهنگی توسعة

آموزش،  وزارت ازطریق دولتی تحقیقات های ازهزینه درصد 41از بیش .می گردد 1میلیون ناک 1/3بالغ بر وتوسعه تحقیق دولتی

 آموزشی ساختار .تامین می گردد کالج ها و ها دانشگاه به بودجه تخصیص و مالی، تأمین ازطریق اساساً و و امورکلیسا؛ تحقیق

                                                           

      1. Nok   ژواحد پول نرو ایکرون نروژ  
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 .می گردند ؛ تقسیم کالج بخش -2 و دانشگاهی بخش -1اساسی:  و عمده بخش دو نروژ به کشور عالی آموزش دهندة ارائه مؤسسات

 هب منتج که ارشد کارشناسی و کارشناسی درمقاطع دانشگاهی مقاطع آموزش به و پردازند می پژوهش و تحقیق به مؤسسات این

 شورای نروژ که نمایندة های دانشگاه شورای اهداف کارکردها و مهم ترین .می ورزند مبادرت می گردد، آکادمیک مدارک کسب

 هداد قرار اولویت در المللی بین و خارجی سازمان های و مؤسسات با باشد، روابط می تحقیق و دانشگاهی آموزش اروپایی کمیتة

 آموزشی المللی بین درهمکاری های نروژ مشارکت برای مؤسسات اعضای ازجانب نمایندگی به جدی بطور فوق شورای و  شده

 و بسط  -2نروژ.  دانشگاهی درنظام تحقیقاتی و دانشگاهی آموزش راهکارهای توسعة -1مهم ترین اهداف شورا:  .نماید می فعالیت

 وزارت نروژ، تحقیقات شورای ، مؤسسات اعضای با نزدیک ایجاد روابط -3تحقیق .  و آموزش بخش در ملی همکاری های گسترش

 بیش دور راه از عالی آموزش مؤسسة15: دور هار زا عالی آموزش خارجه. امور وزارت و کلیسا امور و تحقیق ، پرورش و آموزش

 ها اکثردوره.شوند وتصویب تأیید وتحقیقات وپرورش آموزش وزارت ازطریق باید ها دوره کل. دهند می ارائه را تحصیلی دوره 311از

 عالی آموزش مؤسسه حاضرچندین درحال. گردند می منتهی رسمی های وصالحیت مدارک کسب به یا و بوده ای حرفه و فنی

  .نمایند می همکاری مدیریت و اقتصاد علم ، گروهی های رسانه مطالعات نظیر دور راه از عالی آموزش های دوره وبرقراری درایجاد

 این همچنین.است تحصیلی و آموزشی مؤسسات و انجمن ها کنندة حمایت : سازماننروژ بزر سا ن آموزش عالی انجمن

 می مساعدت و یاری بزرگساالن آموزش نسبت به اطالعات ارائه در و امور پژوهش، را کلیسا امور پرورش، و آموزش وزارت سازمان،

د  تعدا .هستند نروژ عالی آموزش مدت بلند توسعه به مربوط ومسائل امور به رسیدگی مسئولیت دار نماید و این بخش ها عهده

سال ؛ و در  4رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی  .باشند می مشغول تحصیل به دانشگاه سطح در بزرگساالن از نفر  21111

 .انجامد می طول سال به3نامه ؛ و در مقطع دکترا  انجام پایان و تحقیقاتی فعالیت سال با محوریت انجام 2نیم تا  5/1مقطع ارشد 

   .]21[شندبا می تحقیقاتی های آموزشی، برنامه های برنامه پایة اساساً

 

  : یامنطقه در سطح   عالیآموزش   - 
 این هدف .است وابسته 2 اسالمی کنفرانس آیسسکو، و سازمان به که جهانی است سازمانی 1 سالما جهان هاینشگاهاد ت ادیها 

همچنین برای آموزش عالی    .آنهاست میان ارتباط برقرار و اسالمی کشورهای عالی آموزش مراکز و هادانشگاه از پشتیبانی سازمان

به منظور ایجاد و برقراری  ؛ 4تایلند دانشگاهِ  پیشنهاد به   1335در سال  3 های آسیا و اقیانوسیه اتحادیه دانشگاهدر سطح منطقه ؛ 

دانشگاه در اندازی شد. در حال حاضر مقر اصلی اتحادیه در این عالی تاسیس و راه تر و گسترش جهانی آموزشروابط علمی قوی

در یکی از کشورهای  یکشور عضو رسمی انجمن اند. هر سال کنفرانس 13دانشگاه و موسسه آموزش عالی از  211کشور تایلند است. 

توسعه پایدار در کشورهای "با عنوان  های آسیا و اقیانوسیهیازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه  .شودعضو اتحادیه برگزار می

 زمان با آغاز هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران، و با حمایت هم  ، "از راه تسهیم دانش کارآفرینانه، و اقیانوسیه منطقه آسیا

و با حضور حدود پنجاه  3، دانشگاه کبانگسان مالزی 1ها المللی روسای دانشگا، انجمن بین5 هاالمللی دانشگاهیونسکو، اتحادیه بین :

ارجی از کشورهای چین، تایلند، تایوان، اندونزی، هند، فیلیپین، مالزی، ترکیه، امارات متحده عربی، و آمریکا، نفر میهمان داخلی و خ

ابتدا  .برگزار شد،  ، در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران1333آبان  25و  24، در تاریخ  1ی اجرایی و مشورتیهمچنین اعضای شورا

از جمله  :های موجود آموزش عالیایران، درخصوص چالش ترین نهاد آموزش عالیِقدمت ن باعنواضمن معرفی دانشگاه تهران به

های ها به دانشگاههای جدید و ضرورت حرکت از نسل اول دانشگاهعالی با فناوری آموزشِ  جهانی شدن، تسریع در انطباق دانشِ

 ظر شدبحث و تبادل ن همسویی با آینده و ه دانشگاهصتعریف عر زدرخصوص با ،های کارآفرین، توسعه پایداریعنی دانشگاه، نسل دوم

 .]23[های کارآفرین دست یابدها به سوی دانشگاهتحول دانشگاهبرای موثر تا به راهکاری 

                                                           
    1. Federation of the Universities of the Islamic World. (FUIW)    

    2. Organization  Islamic Conference. (OIC)      
    3. Asia Pacific University Association. (AUAP)   

    4. (Suranaree University).   

    5. International  Association Universities. (IAU)         

    6. (IAUP)   

    7. Universiti Kebangsaan Malaysia 

    8. AUAP   
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  : ملیدر سطح   عالیآموزش   - 
 پزشکى مدرسه داریوش، زمان در دست، در اطالعات مبناى بر ، گرددمی باز بسیارقدیم هایزمان به درایران عالی آموزش سابقه

 دانشمند و عالم نفر 111 با زمان آن در نیز همدان علمى مجمع. است بوده دایر معتبر اىکتابخانه  با طبیب تربیت جهت «سائیسم»

 انىساس دوره مدارس. است آمده میان به ذکر سارد شهر در نیز اردشیر فرهنگستان از اینها بر عالوه. است بوده مشغول فعالیت به

 جهان انشگاهد ترین کهنسال نگاران تاریخ که ای گونه به اند؛بوده مشغول دانشمند تربیت و عصر آن معارف انتقال به ریواردشیر مثل

به تصویب  1313در هشتم خرداد ماه  " دانشگاه تهران "، اولین دانشگاه جامع ایرانکنند. تاسیس می معرفی "شاپور جندی " را

 .]21[شیراز تاسیس شد دانشگاه 1321 سال در سپس و تبریز دانشگاه 1321 سال در آن، از پس .مجلس شورای ملی رسید

 آموزش و درمان بهداشت وزارت -2 ، فناوری و تحقیقات علوم وزارت -1: شامل عالی آموزش دهنده خدمات ارائه مراکز ایران در 

 فرهنگیان دانشگاه -1 ، کاربردی و علمی جامع های دانشگاه -5 ، دولتی غیر عالی آموزش موسسات -4 ، آزاد دانشگاه -3 ، پزشکی

 و ارشد کارشناسی کارشناسی، کاردانی، مدارک به منتهی دانشگاهی هایهستند. که آموزش  پرورش ؛ و آموزش وزارت به وابسته

 رشته 2،111 از بیش عالی ؛  آموزش موسسه و دانشگاه 411 : حدود 1333شده در خرداد سال . با توجه به آمار ارائه است دکتری

 دانشجوی درصد 23کارشناسی ؛  مقطع دانشجوی درصد  11دانشجو ؛ در مراکز آموزش عالی وجود دارد.   ملیون4٫5 تحصیلی ؛

 تخصصی. در و ایحرفه دکترای مقطع دانشجوی درصد11 ارشد ؛ حدود کارشناسی مقطع دانشجوی درصد 11کاردانی ؛  مقطع

 پنج ره ازای به یافته توسعه و صنعتی کشورهای در که حالیست در این و دارد وجود دیپلم فوق یک کارشناس سه هر ازای به ایران

  .]23[ دارد وجود کارشناس یک تکنسین و دیپلم فوق

نوع موسسه به صورت درون دانشگاهی یا  1علوم تحقیقات و فناوری ،  بر طبق آخرین آمار منتشر شده  از وب سایت رسمی وزارت 

 .]31[ خصوصی پژوهشی دارند. و یا وابسته به سازمان های دولتی ، در زمینه های مختلف علوم  فعالیت پژوهشی دارند

 
]                                                                                                                                               31[. 

 

 (   1ر  علوم ، در سا  ان )سایت وزایراد م سسه های پ وهشی در اجدو  تعد
 مرکز رشد پارک علم و فناوری مرکز پژوهشی گروه پژوهشی پژوهشکده پژوهشگاه مرکز پ وهشی نام 

1    دا  تعد    2 1 2 2     2 
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                                                                                                     ]                                    32[. 

 

 
]                                                                                                                                      33[. 

 جتماعی:ای دستیابی به  توسعه اسناد با  دستی  برای ام تو - 
 

 .است رسیده تصویب به فرهنگی انقالب عالی شورای در  5/3/31 مورخ  در که ، پرورش و آموزش بنیادین ت و  سند 1- 

 سالم، امن، علمی، اخالقی، محیط و اجتماعی و فردی نیازهای کنندهتأمین ـ 1 " 1414اندازمدرسه در افق چشم "چهارم در فصل

 ملی و ایمنطقه محلی، مقیاس در جامعه مسائل و موضوعات با مؤثر پیوند دارای ـ15جمعی.  هویت از برخوردار و مهرورز بانشاط،

  .تربیتی و آموزشی عدالت جانبه همه تأمین و گسترش ـ3 "کالن هایهدف"پنجم   در فصل .اجتماعی حیات در فعال حضور با

در  .رسیده است تصویب به فرهنگی انقالب عالی در شورای 14/11/13 که در مورخ ،کشور علمی جام  نقشة  سند 2- 

 و جوئی حقیقت پرسش گری، روحیة تقویت و تحقیق تتبع، مطالعه، فرهنگ توسعة -2:  3 کالن بخش راهبرد های ملی راهبرد

 بهبود و اجتماعی توسعة برای روزمره زندگی در علمی و تحقیقاتی یافته های از استفاده و عموم سطح در العمر مادام یادگیری

 زندگی. 

 

 (  2- 2 :    1ن ) فیروز آبادی ، حسینی ، قاسمی ، ایراستان های  ا جتماعی اجد و  رتبه بندی توسعه 

 رتبه توسعه اجتماعی نام استان رتبه توسعه اجتماعی ستانانام 

1 ق    آ ر بایجان شرقی 2 

1 کردستان  2 غربی آ ربایجان   

 21 کرمان  2 ردبی ا

 22 کرمانشاه 2 صفهانا

    حمداو بویر کهکیلویه  2 یالما

1 بوشهر     لستان  

1  یالن   ناتهر   

  2 لرستان   ب تیاری چهارم ا 

   نامازندر   ر وی سانا ر

1  وزستان   2 مرکزی  

1 زنجان   2 هرمز ان 1

1 همدان   سمنان   

 1 یزد  2 بلوچستان و سیستان

1 فار  1 جنوبی سانا ر     

1 قزوین   2 شمالی سانا ر  

       

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

17 

 

 مبانی  "در .است رسیده تصویب به آموزش و پرورش عالی شورای در 21/1/31در مورخ   که ،ملی درسی برنامه  سند  - 

 مشارکت و تعاون همکاری، -34/4/1است.  آن بر تأثیرگذار و جامعه از تأثیرپذیر اجتماعی، موجودی انسان -11/2/1  "شناختیانسان

 و درسی هایبرنامه اساسی هایرسالت از جامعه در عدالت گسترش و اجتماعی هاینابرابری بازتولید از پیشگیری -3/3/1اجتماعی. 

 آن. رعایت و اجتماعی معاشرت آداب شناخت  -12/1/4/2است؛  تربیتی

المللی ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین11 : - 1ماده  ، قانون برنامه پنج  توسعه سند  -   

 آموزشی عادالنه فرصتهای به دسترسی تضمین منظور به است موظف پرورش و آموزش وزارتـ  د .آیسسکو و یونیوکمانند یونسکو، 

 و دور راه از آموزش به نسبت آموزشی، محرومیت رفع و یافتهتوسعه کمتر مناطق در ویژه به مناطق نیاز و جنسیت تناسب به

 .نماید اقدام روزیشبانه مدارس به مربوط امور سایر و بهداشت آمد، و رفت تغذیه، هایهزینه تأمین و ایرسانه

 فرصت های اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت و رفاه سالمت، از برخوردار -1ایران کشوری است:  ،    1 زاندا چش   سند  -  

 . ]34[مطلوب زیست محیط از مندبهره و تبعیض فساد، فقر، از دور به خانواده، مستحکم نهاد مناسب توزیع برابر،

مرکز  امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور برای تحقق  ، جتماعیار  کشور در حوزه اهبردی وزابسته ر  - 

اقدام به تهیه بسته راهبردی حوزه اجتماعی کردند، که در نمودار ، «اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی» 1333شعارِسال

سرمایه  -3توسعه و سالمت اجتماعی ؛  -2امور آسیب هاو مسایل اجتماعی؛ -1بخش:  4اجتماعی ازسازمانی آن، معاونت امور 

(. در وظایف ابالغی از وزیر کشور به 1334امنیت اجتماعی؛تشکیل شده )وزارت کشور،  -4اجتماعی و امور فرهنگی و سبک زندگی،

ایی ، انظباط اداری ، وجدان کاری ، خود باوری ، روحیه کار جمعی ، تقویت و ترویج قانون گر "به:  11در بند مراکز امور اجتماعی، 

ابتکار و درستکاری ؛ با همکاری وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، وزارت  علوم تحقیقات و فناوری ، رسانه 

 .  ]35[تاکیدشده است"ملی و. .

 

 

 متدولوژی 

 
ور اسناد دست اول و دوم، و بررسی گزارشات نشست های مختلف یونسکو، و همچنین مراجعه این مقاله به روش کتابخانه ای و مر

 به سایت مراکز معتبر جهت اخذ آمار و مقادیر کمّی و رتبه ها ، انجام گرفته است.  

  

  ا یری و پیشنهاد نتیجه ؛ ب ث

 
مالحظه می شود که تاکید فراوانی به  ؛در سطوح جهانی، قاره ای ، منطقه ای و ملی آموزش های غیررسمیبا توجه به مطالعه  -1

 مسئوالن مربوطه ، خصوصیات -یادگیری این نوع آموزش شده ، اما نتایج آن در سطح ملی رضایت بخش نیست، پیشنهاد میشود:

 کمیلت مراحل دریافت و -ی و شناسایی کنند ؛ اجتماعی مناطق مختلف استان ها را بررس های مشکالت وآسیب اجتماعی، ، فرهنگی

 ام توسعه راهکارهای 1در تنظیم برنامه  -کنند؛ تأسیس تسهیل پروانه صدور را جهت تاسیس مراکز آموزشی محلی متقاضیان پرونده

 آموزش های رسمیبا مطالعه  -2را ، تصویب و بهبود بخشند.  نهاد مردم های سازمان کیفی ارتقاء و تشویقی برای مهارت آموزان

در سطوح فوق ، به اهمیت، برنامه ریزی برای گسترش آموزش ابتدایی و متوسطه در دستیابی به توسعه تاکید شده است ، اما با 

سال باسواد هستند، لذا با عنایت به بودجه کم آموزش و پرورش  1درصد جمعیت باالی  51توجه به نتایج مرکز آمار ایران نزدیک 

د : ضمن نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی صحیح ، همکاری های موجود سایر وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط پیشنهاد می شو

کشور از طریق شهرداری ها، وزارت ورزش،  بهداشت، وزارت فرهنگ، وزارت با آموزش و پرورش ارتقاء یابد مثال همکاریِ : وزارت
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کشاورزی، کلیه بانک ها، و... کافی نبوده و الزم است نهایت هماهنگی را  جهاد وزارتتعاون و رفاه اجتماعی،  صنعت، وزارت وزارت

در - با سازمان های آموزشی داشته باشند تا گام موثرتری در ریشه کنی بی سوادی و دستیابی به توسعه اجتماعی حاصل شود. 

ی و پیشرفت در زمینه های کالن است و الزمه آن ، مالحظه می شود که قرن حاضر عصر دانای آموزش عالیمطالعه اسناد توسعة 

است، که نتایج و تعداد موسسه های پژوهشی در سطح ملی کم است و پیشنهاد می شود  "پژوهش محور"گسترش آموزش عالیِ 

با  - . ضمن حمایت از نخبگان و دانشمندان، و تامین نیازهای آنان، بودجه ی کافی برای پروژه های تحقیقاتی اختصاص داده شود

و موارد تاکید شده برای دستیابی به توسعه اجتماعی ، شواهد حاکی از آن است که زمینه های اجرایی اسناد  اسناد باالدستیمطالعه 

باید بهبود و تقویت شود،پیشنهاد می شود: مسئوالنی که وظیفة مطالعة تطبیقی ، مقایسه و ارزیابی نظام های آموزشی،کشورهای 

هده دارند، در تحقیقات خود نگاه عمیق و تخصصی به سیستم تعلیم و تربیت داشته و ارتباط آن با سایر نهادها را به پیشرفته را به ع

 یدر توانمند ساز یآموزش یزینکته مهم است که آموزش و برنامه ر نیا انگریبه عمل آمده ب یها یبررسدرستی تشخیص دهند. 

افراد جامعه بطور کار آمد و  یدر پرورش استعدادها یدارد و هر قدر نظام آموزش یدینقش کل یو مهارت یاخالق ،یافراداز نظر فکر

 یریتداب دیکشور با نیمسئول نینقش خواهند کرد بنابرا یفایدر تحول و توسعه کشور ا هبه همان انداز یانسان یرویموثر عمل کند ن

 . هماهنگ و همسو باشد یآموزش یزیبا برنامه ر یتوسعه اجتماع ژهیتوسعه به و یزیاتخاذ کنند که برنامه ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج امر
 راتنتشاا ،توسعه جامعهشناسی(، 1333)مصطفی ،کیااز    . انتشارات رشد ، تهران. یآموزش یزیبرنامه ر ی(. مبان1313محسن پور ، بهرام)[ 1]  

     فاضل, سمت. , و رضا ی, ترجمه غالم عباس توسل یجامعه شناس ی(, مبان1332کوئن, بروس )    .کلمه

  [2] http://www.irunesco.org  

 . سمت انتشارات سرمد، غالمعلی مداوم. ترجمه آموزش و بزرگساالن (. آموزش21: 1311جارویس، پیتر)[ 3]  

( . برتامه ریزی آموزش غیر رسمی )پاریس، یونسکو ، موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی(.ترجمه محسن 1313دیوید راسل، ایوانز ) [4]  

 http://www.lib.ir .طالب زاده نوبریان و بهمن زندی. انتشارات سازمان نهضت سواد آموزی. تهران.

  [5] www.unesco.org/education/uie/confintea/elsino_e.pdf.   

  [1] www.unesco.org/education/uie/confintea/montre_e.pdf.   

  [3]   www.unesco.org/education/uie/confintea/tokyo_e.pdf. 

  [1]   .www.unesco.org/education/uie/confintea/paris_e.pdf 

  [3]  . www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5eng.pdf 

( . جایگاه هم افزایی فرهنگی درتوسعه اجتماعی کشور.مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،  سال ششم / 1333دهشیری ، محمدرضا)  [11]  

 .    1333/ بهار  2شماره 

  [11]                                  http://www.prosperity.com , https://en.wikipedia.org/wiki/Legatum.     

  [12] www.mahshar.com/.../countries.phpcnorways4-6.htm. . 

   [13] http://www.irunesco.org.  
   [14] http://www.mahshar.com.       

http://www.irunesco.org/
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/elsino_e.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/elsino_e.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/montre_e.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/montre_e.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/paris_e.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5eng.pdf
http://www.prosperity.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Legatum
http://www.mahshar.com/.../countries.phpcnorways4-6.htm
http://www.mahshar.com/.../countries.phpcnorways4-6.htm
http://www.irunesco.org/
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