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 چکیده:

پس از آن که نظام آموزش جدید در ایران مستقر شد تالش برای گرفتن کار اداری و رسیدن به مستمری دولتی، 

گرایی و تکاپوی های سنتی، منزلتوسیله گرفتن مدارک تحصیلی رواج یافت. مبتنی بر زمینه ارتقا مدارج اجتماعی به

حرکت به سوی رتبه اجتماعی با اخذ مدرک علمی و استخدام دولتی، پرهیز از کار یدی و کسب درآمد سهل و 

 مطمئن دولتی نیروهای قدرتمندی شدند و در کارکردهای نظام جدید تاثیر عمیق گذاشتند. 

-در این نظام آموزش و پرورش بر اساس ساختار تربیت معلم محکمی بنا نشد. هر کس که به طریقی مدرکی می

توانست رسد و سرنوشت ابناء جامعه را به دست گیرد. عالوه بر آن، معلمی در جامعه ارج و گرفت به مقام معلمی می

 ست جامعه قرار نگرفت. قرب الزم را نیافت و شغل تعلیم و تربیت در شمار مشاغل باالد

گرایانه گرفت؛ به تربیت مهندسی و حوزه نظری متمایل در این نظام رفتن به دبیرستان و دانشگاه بیشتر رویکرد نخبه

های آن با نیازهای بازار کار جامعه چندان هماهنگی نیافت و به سوی پرورش کارکنان اداری یا مدیران شد؛ رشته

خواندن در جامعه راهی برای رشد و آورد. بدین ترتیب درساجتماعی باالتری همراه میدولتی رفت که درآمد و شان 

توانست کارمند خواندن میترقی یعنی بیرون آمدن از سبك زندگی و طبقه اجتماعی گذشته، ) برزگرزاده با درس

دودتری صنعتی، و مهاجرت اداری شود و ... ( عبور از کارهای خدماتی و یدی و رسیدن به کار دولتی یا در سطح مح

 صاحبان تحصیالت عالیه درآمد. 

های علمی قویمی تاسیس نشد. در این مرکز محصلین در محیطی نزدیك به فرهنگ نهاد، دانشگاه، مبتنی بر استانده

آموختند. در نتیجه شدند و علوم جدید خصوصا علوم انسانی را در امتداد تاریخی آن نمیجامعه خود تربیت نمی
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یورسیته ایرانی به هویت ناسازگاری تبدیل شد و به صورت کانون تولید ایدئولوژی مبارزه با ساختار سیاسی، عقاید یون

 مذهبی و آداب اجتماعی ایرانیان درآمد. 

کلمات کلیدی: نظام آموزش عمومی، نظام آموزش عالی، دانشگاه ایرانی، نظام اداری، حکمرانی آموزش، پژوهش و 

 ذاری علمگ، سیاستفناوری

 

ها و مدارس علمی مستقلی بود که به وسیله صدقات، مالیات مذهبی خانهنظام آموزش سنتی شامل مکتب

-خانهمکتباین در . کردشدند. دولت هم به اداره این مدارس کمك میمردم و درآمد موقوفات خود اداره می

دند و در مدارس علمی که حکم مدارس شها شاگردان با قرآن، ادبیات فارسی و مقدماتی از حساب آشنا می

-میمتوسطه و عالی را داشت ادبیات عرب، فقه و سایر علوم متداول قدیمه مانند فلسفه و ریاضی و هیات 

ها و مدارس دارای روال تعریف شده روشن به صورت امروز و نظامات سازماندهی خانه. البته مکتبخواندند

دالیلی شد که ایرانیان شیوه تعلیم و تربیت جدید را بگزینند و در بسط آن شده نبودند. همین مساله یکی از 

  بکوشند.

ها بخشی از نظام تعلیم و  تربیت سنتی ایران و هماهنگ با فرهنگ و اعتقادات مردم بودند. مطابق مکتب

-و فرا می سپردندکرد و شاگردان آن را به خاطر می، معلم درس را انشا میهادبستانشیوه تربیتی این 

-گرفتند. این شیوه مبتنی بر نظم و ترتیب و آداب بسیاری بود که فلسفه و بینشی معنوی به متعلمین می

 آموخت.  

سواد بودند، شمار اوضاع اجتماعی ایران آشفته و مردم گرفتار فقر و ناامنی و بیشتر بی دوره قاجارهر چند در 

-دادند، در شهر و روستا فرزندان مردم را آموزش میا تعلیم میزیادی مال و همسران آنها، که غالبا دختران ر

ای از نظام آموزش سنتی دوره  شکوه تمدن اسالمی بود که دادند. این نظام آموزشی صورت از هم گسیخته
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شود که خواندن و نوشتن نداند بدون در نظر گرفتن این کمتر ایرانی دیده می "درباره آن گفته شده است:

  1"قشر اجتماعی قرار داشته باشد.  که در کدام

ای به جا مانده از عهد رونق صفوی و طالبِ علم قشر گرسنه و در دوره قاجار بسیاری از مدارس مخروبه

کردند. سنت رایج، بسیاری از علما را ای بودند که ناگزیر مشقات بسیاری برای تحصیل تحمل میدرمانده

گرفتند به مکنت و فرستاد. کسانی که مورد اقبال عموم قرار میمی برای تامین مخارج زندگی به خانه عوام

  2گذرانیدند.رسیدند و بسیاری از اهل فضل در کمال سختی روزگار میریاست می

نمود و افراد مومن، مال و ای از عظمت دوران شکوه تمدن اسالمی را میبا وجود این نظام علمی بارقه

مدارس علما و دانشمندان پایگاه مستقلی داشتند و اخذ مدارج و مقامات  داد. در اینباسوادی پرورش می

کمتر از صدر اعظم  "علمی به امر شاه یا وزیر نبود. شاه و ارباب نسبت به مقام علما خاضع بودند و مقام عالم 

  3رفت.چنان که ناصرالدین شاه برای احترام به خانه علما می " ،نبود

های تربیتی آمد. اسلوبآموزی ارزش به حساب میشد و علمعلم فی نفسه امر مقدسی تلقی می ،در این نظام

کردند. داری بودند و در تهذیب نفوس و تعلیم شاگردان کارا عمل میهای عمیق و ریشهاین سیستم روش

رده و پیوستگی خواندگان قدیم بهره وافری از ادبیات، خط و دانش فقه یا حقوق اسالمی ببسیاری از درس

 عمیقی با فرهنگ، اجتماع و زبان خود داشتند.

                                                           
، ص 1331سفرنامه آدام اورلئانوس، ایران عصر صفوی از نگاه یك آلمانی، ترجمه احمد بهپور، چاپ اول، ابتکار نوو، تهوران،  -1
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-کرد که غرضی جز علمها را گرد علما جمع میگروهی از طلبه صدقه و بدون ضابطهتقسیم وجوهات شرعی به صورت  - 2

ه  1332آقا نجفی ) شیخ محمد تقی بن شیخ محمد باقر اصفهانی معروف به آقا نجفی مسجد شاهی متوفای » آموزی داشتند. 
غرض، صد و پنجاه یا دویست نفر به درس رسید. هشت قرانی می –کرد. به ما هم هفت . ق ( گاه گاهی  نان و پولی تقسیم می

 «رفتند غیر از درس منظورهای دیگر داشتند. این آقایان می
 103،  ص 1332نامه آقا نجفی قوچانی، تصحیح ر. ع شاکری، امیرکبیر، تهران، قوچانی، آقا نجفی، سیاحت شرق یا زندگی 

حکمت و سیاست، مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر خاطرات دکتر حسین نصر به کوشش حسین دهباشی،  - 1
  11، ص  1333سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران،  
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اجتماع سنتی ایران اجتماعی طبقاتی بود که در آن شخص بر اساس دارایی، شغل، نسب و اجداد موقعیت 

گذاشت. در این جامعه کار یدی شان یافت یا این عوامل در منزلت او میان مردم تاثیر به سزا میاجتماعی می

رفتند و در کردند. غالب افراد به راه پدران خود میو اعیان و اشراف از انجام آن احتراز می پایینی داشت

 گرفتند. همان صنف و پیشه و به تبع آن موقعیت و درجه اجتماعی قرار می

طبقه علما و دانشمندان مورد تکریم و احترام بودند و در شمار طبقه اعیان و بزرگان  مردم، در این میان

تر، علم آمدند. کسب علم راهی برای رسیدن به امتیاز اجتماعی و سروری بود یا به تعبیر دقیقمیحساب 

ه. ق ( را به مقام رهبری  1211 -1231آورد و گاه فرزند یتیمی مانند شیخ مرتضی انصاری ) بزرگی می

 رسانید. دینی می

طبقه اداری و دیوانیان و نوکران دستگاه دولت هم از موقعیت اجتماعی برخوردار  ،عالوه بر روحانیون و علما

رسید یا شخص با دادن رشوه، ابراز لیاقت یا جلب نظر بودند. شغل اداری به صورت خانوادگی به افراد می

ن آورد. هر شغل وظیفه یا مقرری برای شخص همراه داشت و در کنار آبه دست میآن را اولیای امور 

آورد. منظور از مداخل هر شیوه حالل یا حرامی بود که شخص، در قبَِ ل کار خود، از طریق آن مداخلی می

  آورد.توانست به دست منفعتی می

-ادارات ساختی سلسله مراتبی و ارباب و نوکری داشت که کارمندان جزو خدمه دستگاه اربابی به حساب می

و منافع و مدارج غالبا به صورت امتیازی میان خویشاوندان و  آمدند. مناصب اداری بیشتر مرحمتی بود

شد. بسیاری از مناصب و مدارج هم عنوان یا لقبی بیشتر نبود که شخص از طریق آن نزدیکان توزیع می

 1 گرفت.ای مفت از دولت مییافت و وظیفهموقعیتی اجتماعی می

نو در ایران، نخستین بار به صورت ایدئولوژی اصالح اندیشه اخذ علم و دانش جدید و نظامات تعلیم و تربیت 

-اجتماعی توسط جمعی بازرگان، کارمندان دولتی اروپادیده یا آشنا با تحوالت غرب و معدودی درس

                                                           
 در زمینه نظام اداری سنتی در ایران ر. ک - 1

 1312اجار، انتشرات زوار، تهران مستوفی، عبداهلل، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره ق
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خود،  رادیکالشدند، طرح شد. این ایدئولوژی، در صورت خواندگان جدید، که غالبا منورالفکر خوانده می

گذشته را یکسره تیرگی و توسعه علم و دانش جدید را مقدمه پیشرفت و ترقی و پیرایش جامعه از سنن 

 1دید. های تعلیم و تربیت سنتی و اعتقادات دینی یا ساختار سیاسی میاجتماعی چون شیوه

و  "بینانهوشخ"همراه نقد نظام سنتی، برگرفتن نظامات تعلیم و تربیت جدید را به صورت  روشنفکران

-های جدید آموزش میکردند و راه عالج دردهای جامعه را توسعه علم و شیوهای توصیه مینگرانهساده

شمردند یا از اخذ این گروه، آموزش عمومی و فرستادن اطفال به مدرسه را علت اصلی پیشرفت برمی 3دیدند.

 گفتند.ایگان سخن میاصول ضروری قانون فرانسه یا پروس در امر آموزش عمومی و ر

گوییم، باید توجه کرد مقابل عقاید این گروه جریان وقتی درباره خصایص جریان منورالفکری سخن می

؛ توانست تماشا کندانتقادی قدرتمندی نبود و نهاد سنتی علم، جهان اطراف خود را با بصیرت عمیقی نمی

. در فقدان جریان علمی و شناخت دقیق از داوری نماید جدیددرباره تحوالت طرح نو پیشنهاد کند یا 

خواندگان جدید معرف نظام آموزش نو به مرد اروپا دیده یا معدود درستحوالت جدید، گروهی تاجر، دولت

 های محدودی، مقبول افتاد. و روش مورد نظر آنها با مخالفت 7کشور شدند 

 توسعه مدارس و دانشگاه

در  "نخستین مدارس به سبك جدید در ایران توسط مسیونرهای مذهبی تاسیس شدند. این مسیونرها 

. 3آموختندعلوم جدید و آداب زندگی اروپائیان را به فرزندان ایرانی می "دستی دین و در دستی سیاست

                                                           
 در این زمینه ببینید فصل آموزش جدید در کتاب زیر:  -1

، 1337مناشری، دیوید، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، ترجمه محمد حسین بادامچی، عرفان مصلح، نشر سینا، تهران، 

 31ص 
-ای ) یعنی مدرسه ( راه سه هزار ساله را سه ماهه میرخانهگفت با راه انداختن چنین کابه عنوان مثال میرزا ملکم خان می -3

 توان پیمود. 

 33همان، ص 
 در این زمینه ببینید: -7

   1373های جدید غرب، دکتر کریم مجتهدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی آشنایی ایرانیان با فلسفه

 11موزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، ص وزیری، سعید، تاریخ مدارس دخترانه ایران، مرکز تحقیقات آ - 8
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گان جدید قرار خوانددر شمار نخستین درس های مسیونری،، خصوصا دبیرستانالتحصیالن این مدارسفارغ

 9محل اثر شدند.  و دستگاه اداریدر نظام تعلیم و تربیت گرفتند و 

در تبریز تاسیس شد. ش.  1231در سال مدرسه ابتدایی به سبك جدید توسط میرزا حسن رشدیه  اولین

الدوله، صدر اعظم های مردمی تعطیل شد. پس از آن رشدیه با حمایت امینبه دلیل مخالفتاین مدرسه 

 117ای در تهران زد و به دنبال آن مدارس جدید رو به فزونی گذاشتند. در اوان مشروطه وقت، مدرسه

 10 مدرسه ایرانی در کشور به تعلیم و تربیت اشتغال داشتند. 17مدرسه مسیونری و 

تان و دبس 313به  شمار مدارس .یافتندتوسعه ،دوره پهلوی اول ،و بعد از آن در دوره مشروطه مدارس جدید 

( شمار  1رسید. ) جدول  1320دبیرستان در سال  221دبستان و  2373 و 1301دبیرستان در سال  33

 11 .افزایش یافتنفر  233133 به  1320سال  تانفر شد و  11330، 1301در سال هم آموزان دانش

سواد بودند. درصد جمعیت باالی ده سال ایران بی 31هنوز  1331تا سال  ،های انجام شدهبا وجود فعالیت

نیروی ارتش را هم  1312را گسترش داد و از سال  ساالنآموزش بزرگدولت برای مبارزه با بیسوادی طرح 

 به خدمت گرفت و مشمولین وظیفه دیپلمه را با عنوان سپاه دانش به روستاها و شهرهای کوچك فرستاد. 

میلیون نفر  1به  1317های آموزشی و توسعه مدارس، تعداد دانش آموزان ابتدایی تا سال سیاستیجه در نت

 1/2به  1311هزار نفر و در سال  373به  1312رسید. شمار دانش آموزان دوره دبیرستان هم در سال 

                                                           

های دخترانه، متاثر از این دسته مدارس های متوسطه و تعلیمات آموزشگاههای جدید در کشور، خصوصا دورهآموزش - 3

ای که ها است یا مدرسه دخترانهشکل گرفت. به عنوان مثال دبیرستان مشهور البرز تهران امتدادی از مدرسه آمریکایی

های فرانسوی ام رودابه به فعالیت خود ادامه داد. مدرسه الزاریستهای فرانسوی در اصفهان تاسیس کردند، بعدها با نکاتولیك

های معتبر تهران بود. منبع باال حاوی برخی از این سوابق ها در شمار دبیرستانهم با نام منوچهری و رضاشاه باقی ماند و سال

 است. 

 و  13همان، ص  - 10

 73، ص 1331مت، صافی، احمد، سازمان و قوانین آموزش و پرورش در ایران، س
آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، چاپ شانزدهم، تهران، نشر نی،  - 11

 130، ص  1333
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د و در سال درص 3/71نرخ بیسوادی جمعیت 1311میلیون نفر بالغ شد. در نتیجه این مساعی، در سال 

  12درصد شد. 13، 1317

 همراه با رشد جمعیت، شمارها طی این سالپس از انقالب روند توسعه آموزشی عمومی سرعت گرفت. 

رسید و پس از  1331میلیون نفر در سال  11به  1317 -1313میلیون نفر در سال  31/7محصلین کشور از 

، افزایش یافت. این جمعیت پس از آن رو به کاهش 1373میلیون نفر در سال  21/13آن هم رشد کرد و  به 

 13، رسید. 1331میلیون نفر در سال  7/12رفت و به حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هنگام این تحقیق کتاب آقای مناشری هنوز به طبع نرسیده بود و فیش تحقیقی این مقاله از نسخه در حال انتشار کتاب    -12

مناشری، دیوید، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، ه شده و از این پس همه ارجاعات بر این اساس تنظیم شده است. تهی

  111و 113ترجمه محمد حسین بادامچی، عرفان مصلح، نسخه آماده به چاپ ، ص 

 1311سالنامه آماری کشور 
  1331 - 1331 گزارش آماری وزارت آموزش و پرورش - 13
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 : شمار مراکز آموزشی دولتی و خصوصی1جدول شماره 

 

 سالنامه آماری کشور  منبع:

ساخته ش. 1230، نخستین مدرسه عالی کشور به وسیله امیرکبیر در سال آموزش عمومیهمزمان با توسعه 

شد. پس از دارالفنون مدارس عالی چندی مانند مدرسه عالی علوم سیاسی، حقوق یا مدارسی در حوزه فنی 

نفر در آنها تحصیل  131،  1313و پزشکی تاسیس شدند که هنگام تاسیس دانشگاه تهران در سال 

  11کردند.می

شگاه ادغام شدند. بعد از تاسیس تاسیس شد و همه مدارس عالی در این دان 1313دانشگاه تهران در سال 

آغاز شد و در شیراز، مشهد و  1320های دهه ها در سالدانشگاه تهران توسعه آموزش عالی در شهرستان

های دهه در سال ی دولتی و مدارس عالی خصوصیهاهایی ساخته شد. روند ساخت دانشگاهاصفهان دانشگاه

                                                           
ریزی آموزش عالی در یعقوب، شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران، موسسه پژوهش و برنامه انتظاری -14

 12، ص 1333ایران، تهران، 

 دبیرستان دولتی دبستان خصوصی دبستان دولتی سال
دبیرستان 

 خصوصی

مدارس 

 ایحرفه

1301- 1303 203 111 32 11  

1320- 1313 1332 331 210 111 3 

1331- 1331 3333 112 331 103 12 

1311- 1311 11307 323 1220 321 101 

1313- 1311 22133 1013 1131 231 371 

1333- 1337   11121 - 2323 - 772 

1373- 1377 32017 2171 10321 1370 1231 

1333- 1337      13110 2213 11031 2130 1331 
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بخش  ،همراه دولترونق گرفت و ،  1313وزشی در سال و خصوصا بعد از سخن گفتن از انقالب آم 1310

 به طور خالصه . خصوصی هم به تاسیس دانشگاه اقدام کرد

  ؛دانشجو 1372واحد آموزش عالی،  21، 1321سال 

 ؛دانشجو 22212واحد آموزش عالی،  11،  1310سال 

 و دانشجو 111311واحد آموزش عالی،  111،  1310سال 

  11در کشور شماره شده است. دانشجو 171371آموزش عالی، واحد  211، 1317سال 

های آغازین انقالب اتفاق افتاد با شتاب دنبال شد. تا پایان ها بعد از رکودی که در سالروند رشد دانشگاه

های نیمه حضوری از جمله آنها دانشگاه پیام نور بود که برای آموزش .دانشگاه جدید تاسیس شد 13جنگ 

دانشگاهی موسوم به  1372د و پس از مدتی در بسیاری از شهرهای کشور شعبه زد. در سال طراحی شده بو

     ای ساخته شد که پس از آن علمی کاربردی نام گرفت.های فنی و حرفههم برای آموزش تکنولوژی –علمی 

ولتی و های ددانشگاهی موسوم به آزاد اسالمی توسعه یافت که بر اساس شهریه و کمك 1333از سال 

مردمی، زیر نظر هیات امنایی از بزرگان سیاسی و مستقل از وزارت آموزش عالی یا حتی شورای عالی انقالب 

های غیرانتفاعی هم توسعه یافتند. شمار خصوصی، بخششد. در کنار این دانشگاه شبهفرهنگی اداره می

  است. آمده 2ها و روند رشد آنها در جدول شماره دانشجویان این دانشگاه

تحقیقاتی کشور، انستیتو پاستور، در دوره مشروطه بنا شد و بعد از آن به مرور مراکز  نخستین بخش

مرکز تحقیقاتی در کشور  33های مختلف به آن افزوده شد. در پایان دوره پهلوی تحقیقاتی دیگری در حوزه

مرکز  711،  1332ت و در سال کردند. شمار مراکز تحقیقاتی بعد از آن هم رو به رشد داشفعالیت می

                                                           
 این آمار از کتاب آقای انتظاری گرفته شده که در منبع قبل توضیح داده شده است. - 15
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کردند. بخشی از این مراکز ذیل بخش آموزش عالی و بخشی زیر نظر سایر تحقیقاتی در کشور فعالیت می

 13شدند. ها اداره میارگان

 

برای ساماندهی امور مدارس . برای توسعه آموزش عالی در عهد ناصری وزارتی موسوم به علوم تاسیس گردید

به که پس از مدتی شد شاه تشکیل شورای عالی معارف در عهد مظفرالدیننام به  ابتدایی هم شورایی

نامیده  ،به بیان امروز ،در دوره مشروطه معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه یا هنرعلوم  وزارت. کشید یتعطیل

ساخت  ،نخستین قوانین آموزش و پرورش در دوره مشروطه. ذیل آن درآمدشد و امور آموزش جدید 

کردند و استخدام در دوایر دولتی را منوط به جدید را تعیین  یآموزشخانه و نهادهای وزارتسازمانی و اداری 

 د. نمودنتصدیق مدارس 

تعلیم و تربیت ریزی گزاری و برنامهش. شورای عالی موسوم به معارف تشکیل شد و سیاست 1300در سال 

ویب مقررات آنها بر عهده شورا گذاشته شد. وزارت معارف بعد و دادن مجوز تاسیس موسسات آموزشی و تص

  .و شورای عالی معارف هم شورای عالی فرهنگ نامیده شد ،از آن وزارت فرهنگ

همه مردم را موظف به تصویب مجلس رسید که و رایگان قانون آموزش و پرورش اجباری  1322در سال 

کرد امکانات الزم در این بفرستند و به دولت تکلیف میکرد کودکان خود را از هفت سالگی به مدرسه می

، "اصالح آموزش و پرورش عمومی و اجباری مجانی" ، با قانون 1310دولت در سال زمینه را فراهم آورد.

تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و " نمود و بعد از آن، در قانون  یدوره راهنمایی تحصیلی را هم اجبار

، دوره آموزش متوسطه فنی را رایگان و متوسطه غیرفنی را هم برای کسانی  1313، مصوب "جوانان ایرانی

  . که تعهد خدمت به دولت دهند، مجانی کرد

                                                           
 این آمار از منابع زیر آورده شده است: - 13

 ل آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران،صت ساانتظاری یعقوب، ش

 ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه1332گزارش ملی آموزش عالی 
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جدا شد و وظیفه آموزشی آن ذیل وزارت فرهنگ بخش آموزش از بخش هنری و اوقاف  1311در سال 

و  "آموزش و پرورش"به دو وزارتخانه 1313در سال  وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش درآمد.

شورای عالی فرهنگ هم در این دوره منقسم شد و پس از تغییرات تفکیك شد.  "علوم و آموزش عالی"

و شورای عالی آموزش و  "شورای گسترش آموزش عالی"وظایف آن به ، 1310های دهه چندی طی سال

 17پرورش داده شد. 

شورای عالی  ، امات و سازمان وزارت آموزش و پرورش تغییری اتفاق نیافتادبعد از انقالب اسالمی در ماموری

احیا  حدود اختیارات جدیدیاعضا و  بادر اواخر دوره قبل در عمل تعطیل شده بود،  کهآموزش و پرورش 

وزارت  همزمانهای کالن آموزش و پرورش بر عهده آن قرار گرفت. تصویب برنامه و گذاریو سیاست شد

 وزارت آموزش عالی در وزارت فرهنگ ادغام شدنخست سازمانی بیشتری شد. آموزش عالی گرفتار نوسانات 

. ستاد انقالب فرهنگی ستاد انقالب فرهنگی درآمدشورایی موسوم به ها زیر نظر و پس از آن اداره دانشگاه

برای تحول نظام ور رهبر انقالب به دستخوانده و مسئولین نظام بود که ای از انقالبیون درسمجموعه

 13. شکل گرفتآموزشی 

تعطیل  ،که محل تجمعات سیاسی و اغتشاشات اجتماعی شده بود را هاستاد انقالب فرهنگی مدتی دانشگاه

، وزارت آموزش عالی هابا تثبیت شرایط اجتماعی و گشوده شدن دانشگاه. ودپس از آن دوباره بازگشکرد و 

از سر گرفت، هر چند همواره با شورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه حدود اختیارات های خود را ماموریت

 اختالف داشت.

                                                           
 تحوالت آموزش عالی در این دوره را در گزارش زیر ببنید: - 17

ری علم، فناوری، صنعت، گذاهای توسعه آموزش عالی در ایران، پژوهشکده ساستقیومی ابرقویی، بنای واژگون، تحلیل سیاست

1337 
های ستاد انقالب فرهنگی، امام خمینی و الیحه قانونی راجع به تحقق اهداف و برنامه 23/3/1313ستاد به فرمان مورخ  - 18

 شورای عالی انقالب تاسیس شد. این ستاد بعد از آن شورای عالی نامیده شد. 21/1/1313مصوب  
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ذیل وزارت آموزش عالی تشکیل شده بود.  یگذاری پژوهش و فناوری شورایپیش از انقالب، برای سیاست

تاسیس شد و بعد از در ریاست جمهوری 13های علمی و صنعتی بعد از انقالب، سازمانی موسوم به پژوهش

  20های کالن در این حوزه شکل گرفت.گذاری و هماهنگیآن شورای علمی و پژوهشی کشور برای سیاست

وزارت علوم و آموزش عالی مطابق قانون برنامه سوم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر ساختار یافت و 

گذاری وظیفه سیاست 21وزارت جدید قرار دهد.گذاری و فناوری را ذیل های عالی سیاستکوشش کرد بخش

های علمی و ماند، اما شورای پژوهش باقیذیل شورای عالی انقالب فرهنگی آموز عالی ریزی کالن و برنامه

صنعتی تعطیل شد و شواری عالی جدیدی موسوم به عتف ) علوم، تحقیقات و فناوری ( جای شورای سابق 

های علمی و صنعتی لوم بود، در حالی که شورای قبل را سازمان پژوهشنشست. دبیرخانه این شورا وزارت ع

ذیل ریاست جمهوری  1331کرد. حاکمیت وزارت علوم در این حوزه هم دیری نپایید. در سال هدایت می

گذاری و های سیاستمعاونتی موسوم به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد و فعالیت

 ( بر عهده آن گذاشته شد.   High Technologyهای پیشرفته )تکنولوژی ریزی توسعهبرنامه

 

 

 

 

 

                                                           
 21/1/1313های علمی و صنعتی ایران، پژوهشالیحه قانونی اساسنامه سازمان  - 19

 شورای عالی انقالب فرهنگی 30/3/1333آیین نامه شورای علمی و پژوهشی کشور، مصوب  - 21

رو شد. این خانه با مخالفت شورای نگهبان روبهنخستین قانونی که به تصویب مجلس رسید به دلیل تزاحم وظایف با وزارت - 21

ریزی کالن گذاری و برنامهخانه را در امور سیاستبه تصویب رسید که در آن وزارت 1333ر سال قانون بعد از اصالحاتی د

 نمود. ببینید:صالح میموظف به همکاری با مراجع ذی

مجموعه دفتر دانش، جلد دوم، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین، آموزش عالی، تحول ساختاری 

 به کوشش پدرام الوندی، بخش ضمائم و توسعه علمی،
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 1931 -1931 سالهای دولتی و غیردولتی از شمار دانشجویان طی : سهم دانشگاه 2دول ج

 

 انتظاری، یعقوب، شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران منبع:

 1333، ریزی کشور، گزارش واحد آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه

 

 

 

 

 

 سال
تعداد 

 دانشجویان

سهم دانشگاه 

 دولتی
 غیر انتفاعی آزاد اسالمی پیام نور

1310 21331 31/33    

1310 37333 37    

1313 131311 30    

1317 171371 33/73    

1331 117113 3/33 - - 2/0 

1331 201311 3/31 - 13 1 /0 

1371 1132323 3/11 1/11 1/11 1/1 

1331 23231113 3/23 2/21 3/11 1/3 

1331 1313333 3/33 3/11 37 3/3 
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 های کشوروضعیت هیات علمی دانشگاه: 9دول شماره ج

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  درصد اسا تید خارجی بودند. 1/2 - 22

فراستخواه، مقصود، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، بررسی تاریخی آموزش عالی و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

 656، ص1333فرهنگی موثر بر آن، تهران، انتشارات رسا، 

تعداد کادر  سال 

 علمی 

سهم 

 مربی 

سهم استاد  

دانشگاه  -

 دولتی

سهم 

 -مربی  

مراکز 

 دولتی

سهم 

 -مربی  

دانشگاه 

 آزاد

سهم 

استاد  

- 

دانشگاه 

 آزاد

1312- 1311  3733      

1317- 1313 11113 1/33 2/722    

1333- 1337 17117 3/12 1/3    

1330- 1373  13032 1/10 1     

1333- 1337 103011 31 3/1 7/33 73 1/1 

1333- 1332 121330 11 7 23 73 3/1 
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 ریزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه، 1332گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری منبع: 

 ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه1333گزارش ملی آموزش عالی 

 

 

 

 

 

 های عمده تحصیلی از کل دانشجویان: سهم گروه 3جدول 

سهم گروه  سال 

علوم 

 پزشکی 

مهندسی و 

 فنی  

سهم  کشاورزی 

 کاردانی

سهم 

 کارشناسی

سهم 

تحصیالت 

 تکمیلی

1311 1/21 7/10 1/3    
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 انتظاری، یعقوب، شصت سال آموزش عالی در ایران منبع:

 ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه1332گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی نظامات جدید آموزشی 

                                                           
 ز تربیت معلم از آمار دانشجویان جدا محاسبه شده و به همین دلیل سهم دوره کاردانی کاهش یافته است. ها آمار مراکدر این سال - 23

1310 2/10 3/17 3/1    

1317 3/11 3/23 3/3 1/33 3/13 3/3 

1331 11 3/21  3/3 1/1123 7/77 2/1 

1331 20 3/22 3/1 22 31 1/3 

1371 1/10 1/13 2/3 3/12 1/73 1/7 

1331 1 7/23 3/1 01/23 13/37 31/1 

1332 11/1 31/31 11/1 23/22 31/32 31/13 
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و به  یافتگسترش  میان طبقات اعیاننخست در شهرهای بزرگ و از دوره مشروطه  عمومینظام آموزشی 

بسط مرور، خصوصا در دوره حکومت پهلوی دوم، امکان تحصیل برای اقشار وسیعی از جامعه فراهم آمد. 

تحول فرهنگی و مدنی  وتحصیالت عمومی موجب باسوادی مردم و ارتقا سطح دانش و آگاهی عمومی شد 

  اه آورد.عمیقی همر

محل نشر علوم جدید در کشور و پایه تربیت نیروی  ،هم هادانشگاههمراه بسط آموزش عمومی گسترش 

شدگان دانشگاه تحول اجتماعی و اقتصادی شدند. تربیت حلاداری متخصص، مهندسین و پزشکانی شد که م

های نوین در نشر و ترجمه علوم، مروج دانش ،به تاسیس مراکز علمی و تحقیقی اقدام کردند یا با چاپ

 جامعه شدند. 

دامنه آموزش عمومی بسط داده شد و هزاران مدرسه در دورترین نقاط به سیاق گذشته هم بعد از انقالب 

و صدها دانشگاه . در همین دوره سواد آموختند مردم، به طوری که پس از مدتی اکثر ندکشور تاسیس شد

 .نمودهای عالی میسر شزبه آمورا دسترسی شمار وسیعی از مردم و شد مراکز تحقیقی ساخته 

-های مهندسی شد و ایران را در برخی شاخهدستگاه علمی شکل گرفته موجب رشد دانش خصوصا در حوزه

هایی در تراز جهانی رسانید. همراه شدن نیروی انقالبی و فرهنگ جهاد در راه های علم و فناوری به موفقیت

که امروز استقالل نظامی و امنیتی کشور خلق کرد ای های علمی و فناورانهنهاد علم و دانش، حرکتخدا با 

  بر پایه آن قرار دارد.

نظام آموزش جدید هر چند موجب دستاوردهای قابل توجهی شد، اما در عمل نتوانست موجب ترقی پایدار 

هایی رواج داد اخالق و ارزشنظام همراه خود  جامعه و انتقال دانش و مواریث کهن به نسل جدید شود. این

همراه های اجتماعی تعادلعدمماندگی و عقبو باعث مسائلی شد که  بودکه با پیشرفت جامعه هماهنگ ن

 توان گفت:درباره این نظام به طور خالصه می .آورد

دانش و ظرفیت انسانی و سازمانی  ،موزش جدید در ایران مبتنی بر نفی نظامات سنتیآتوسعه نظام  -1

با شرایط بودند که در آن روز مدارس قدیمه بسیاری در ایران فعال . اتفاق افتادمنطوی در آنها 
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نفی دانستند. البته علوم روز نمیای داشتند که خواندهو نیروهای درسشدند نامناسبی اداره می

یا خواندگان مدارس مسیونری کران و درسفروشنگروهی از  ظام جدید را در اختیارسیستم گذشته ن

دانش روز را به درستی شود، چه بیشتر توضیح داده میچنانکه  ،دادمانند آن قرار  اساتید خارجی و

  21کردند.می "یسرزمین کوران پادشاه"در بودند که  "یك چشمی "افرادنخوانده و 

مانند نظام سیاسی یا اعتقادات عموم  یانهای اجتماعی ایراناعتقاد و باوری به سنتغالب این گروه 

و اخذ نهادهای  عقایدپذیرفتن ای تشبث به آداب فرنگیان، نگرانهمردم نداشتند و به صورت ساده

-شکلخصوصا مدارس عالی نظام آموزشی  ،در نتیجه 21کردند.سیاسی و اجتماعی آنها را توصیه می

انتقال های اجتماعی و سیاسی و علقهابزار تعمیق  ،فرهنگ ایرانیتاریخی و امتداد سنت در گرفته 

به  محیط دانشگاهی شکل گرفته. شدنآموزان و دانشجویان خود مواریث گذشته به دانشزبان و 

ی مانند یهارشته مت سنتی یا اعتقادات مردمی درآمد، چنان کهمبارزه علیه حکو صورت محل

های کانون تولید ایدئولوژیهای عرفانی به سیاق سنت خود، به جای تولید اندیشهادبیات فارسی 

تروریستی  التقاطی و هایهای فنی به صورت کانون تولید اندیشهناسیونالیستی شد یا دانشکده

و سطح تعلیمات چنان  27التحصیالن شدتمایل به مهاجرت یکی از عالیق رایج میان فارغ 23 درآمد.

   23دانستند.صیالن سخن گفتن و نوشتن فارسی را به درستی نمیالتحتنزل کرد که بسیاری از فارغ

                                                           
پس از اخذ درجه دکتری از دانشگاه کلمبیا و بازگشت، در حالی که جوان  (1273 – 1317) دکتر عیسی صدیق  - 24

ای بود به ریاست دارالمعلمین یا دانشسرای عالی گماشته شد تا هسته اولیه تشکیل دانشگاه تهران را شکل دهد. دکتر تجربهبی

در "که به گفته کفیل وزارت فرهنگ  علی اکبر سیاسی هم بعد از گرفتن درجه دکتری تعلیم و تربیت از فرانسه، از اینرو

 به ریاست اداره تعلیمات عالیه گماشته شد تا طرح دانشگاه را پیش برد. "سرزمین کورها آدم یك چشم پادشاه است

 112، ص1333، نشر ثالث، تهران چاپ دوم یاسیس یزندگ یكبر، کا ی، علیاسیس

خواه رادیکالی تاسیس کرد که موجب بود که در جوانی حزب ترقیگذاران دکتر علی اکبر خان سیاسی از جمله این بنیان - 25

نزدیکی او به رضا شاه و هیات حاکمه شد. عقاید او موجب نزدیکی به حکومت و کسب مقامات علمی و اداری شد. این عقاید 

ور نادرست را هم نزدیك به همان سخن معروف تقی زاده است که ایران برای ترقی باید سر تا پا فرنگی شود. اگر این با

گذشت که امثال دکتر سیاسی بر آن اصرار بپذیریم، راه رسیدن به این مدینه فاضله! از همان راه اروپا و تقلید نهادهای آن نمی

 ورزیدند. برای مطالعه عقاید دکتر سیاسیمی

 ر. ک خاطرات دکتر سیاسی فصول اول و دوم

 
ی بازرگان بود. وی که در فرانسه تحصیل ترمودینامیك کرده بود در یکی از رهبران این جریان مرحوم مهندس مهد - 26

شناسی، تفسیر قران، کالم، روانشناسی، فلسفه، تاریخ، فقه، شهرسازی، سیاست یا نفت های ترمودینامیك، جامعهزمینه
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هایی موسوم به مقتضیات فرهنگ ملی برنامه ههای جدید بکردن آموزشبعد از انقالب برای نزدیك

های تعلیم و سیاستانقالب و هر چند  ،انقالب فرهنگی انجام شد، اما به نتیجه درخوری نرسید

با وجود این  23.شدجامعه فرهنگی  سیاسی و هویت نهاد آموزش بهتربیت موجب نزدیکی بیشتر 

باقی ای های سیاسی تندروانهایدئولوژی گرایانه یاغربنشگاه به صورت کانون فرهنگی بسط عقاید دا

های شدید نظامی و نظام را وادار به ایجاد کنترلکرد و میناآرام سیاسی را کانون آن که  ماند

 30.نمودمیدر محیط دانشگاه امنیتی 

. ) یا مساله این نیست که عقاید سنتی یا نظام سیاسی در ایران جایی برای نقد و اعتراض نداشتند

بلکه دانشگاه حزب سیاسی یا محل تولید ایدئولوژی و بسط ابزارهای الزم رسیدن به قدرت  ندارند. (

                                                                                                                                                                                     

شناختی تحقیق شد چندان به مالحظات روشنوشت. حوزه گسترده فعالیت فکری وی موجب میکرد و کتاب میسخنرانی می

بند نباشد. این مباحث، و به طور خاص شیوه غیرعلمی مواجهه با علوم انسانی توسط وی یکی از و طرح علمی مباحث پای

های جوان رادیکالی بود که از این دانشگاه برخاسته و التقاطی گاه طنزآمیز از مباحث دینی و مارکسیستی و های گروهدستمایه

تاسیس کردند. این جوانان  "چند نفر از شاگردان جوان مهندس بازرگان "کردند.  مجاهدین خلق را می جز آن را ع ل م مبارزه

مائو یك  "باخواندن چند کتاب درباره اسالم و مارکسیسم به ساخت دستگاه عقیدتی اقدام کردند که به عنوان مثال در آن 

 داشت.   برمی "سبیل اهلل گامفی "بود و  "موحد

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 1317-1320های سیاسی ایران سال -های مذهبیها و جنبشرسول، جریانجعفریان، 

  223-221، ص 1331تهران، 

 
شمار پزشکان ایرانی در نیویورک بیش از هر شهر دیگری در خارج از تهران بود. اصطالح فرار مغزها برای  1310در دهه  - 27

 نخستین بار به ایران اطالق شد. 

 227، ص 1331ابراهامیان، ارواند، تاریخ ایران نوین، ترجمه شهریار خواجیان، نشر دات، چاپ دوم، تهران؛ 
طرات خود به بی سواد تر شدن اساتید و فارغ التحصیالن آموزشی جدید و عدم شناخت فرهنگ ملی دکتر نصر در خا - 2323

 میان آنها اشاره دارد. 

  101حکمت و سیاست، ص 

 کاتوزیان هم آورده است کیفیت تحصیلی نسل جدید نسبت به قدیم افت کرده بود. 

تا پایان حکومت پهلوی، ترجمه کامبیز عزیزیری، محمدرضا  همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد ساسی ایران از مشروطیت

 337نفیسی، چاپ هشتم، تهران، نشر مرکز، ص 
گرفته های فرهنگی شکلهای تاثیر انقالب و سیاستنزدیکی بیشتر نظام سیاسی و دانشگاه در این دوره یکی از نشانه - 23

 نتخابات سیاسی است. است. گواهی نزدیکی مشارکت دانشگاهیان در جنگ تحمیلی یا ا
های اولیه انقالب اعتقادات سنتی مذهبی و در این زمینه مطالعه کارنامه دفتر تحکیم مفید است. این دفتر که در سال - 30

 "کرد؛ در دوره بعد از جدایی دین از سیاست، دانشگاه غیرمذهبی یا مبانی حکومت اسالمی معتقد بود و سعی در ترویج آن می

 گفت. سخن می "پایی دموکراسی در حکومت دینی و حمایت از دموکراسی نابناامیدی از بر

 133، ص 1332بهرامی، قدرت اهلل، دفتر تحکیم وحدت پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق، تهران، 
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؛ مسئولیتی که دانشگاه در ) و هست. ( دنبود. دانشگاه محل تولید علم و دانش و نقد عالمانه بو

 ) و ندارد. (انجام آن چندان توفیق نیافت. 

 

حوزه سنتی به صورت مستقلی از  .نظام آموزشی در ایران به دو حوزه سنتی و جدید تقسیم شد -2

بر پایه بسط  که ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی حکومت شد کردنابزار پیاده ،دولت و نظام جدید

شکنانه دولت رفتارهای سنت 31ناسیونالیسم، شیوه زندگی فرنگی و نفی عقاید مذهبی قرار داشت.

مدرنیستی اجتماعی عمیقی  –قطبی سنت  دویکی از ابزارهای مهم آن بود، نظام آموزشی جدید  که

 دادحکومت قرار  مقابل ،که به صورت سنتی با دولت سازگار بودرا  کرد و نظام سنتی آموزشایجاد 

 و از موجبات انقالب شد. 

های سنتی و انتقال دانش و فنون آموزشی جدید به حوزهمانع گرفته ز طرف دیگر دوگانگی شکلا

گرفته بود. این مساله نهادهای سنتی شد که در کشور شکلهای تمدنی رابطه این نهادها با دستگاه

) عوارض این انداخت. و میان آنها با جهان پیرامونی خود فاصله  آوردای دررا به صورت کلنی بسته

البته باید گفت نهادهای  جدااافتادگی بعد از انقالب و رسیدن روحانیون به مصادر اجرایی بروز کرد. (

سنتی آموزش به صورت منفعلی مقابل تغییرات اجتماعی قرار گرفتند و موفق به تحولی درونی برای 

لوم و فنون جدید در زایی برای اخذ عجدید نشدند. به عبارت دیگر نوآوری درون تطبیق با شرایط

  تفاق نیافتاد.این نهادها ا

اری برسد، با نظام اد مندینظام بخش سنتی آموزش نتوانست به رابطه تعریف شدهبعد از انقالب هم 

های تربیت معلم یا الهیات السابق توسط دانشکدهچنان که حتی تربیت معلم دینی و معارف کمافی

                                                           
گری از های آموزشی موجب بسط علقه ملی در کشور نشد، چنان که هنگام اشغال ایران هیچ حرکت ضد اشغالسیاست - 31

ها رشد کردند که رویکردهای دارس یا دانشگاه ایرانی بروز نکرد. در مقابل، جریانات طرفدار کمونیسم جهانی در دانشگاهم

کردند. مصداق این گفته حزب توده ایران است. درباره انترناسیونالیستی داشتند و در مواقعی طرفداری منافع بیگانه می

 ب توده ر. کرفتارهای انترناسیونالیستی و ضد ملی حز

 1332انتشار، تهران  یت سهامکان، شریاتوزکون ی، با مقدمه هماکیل ملیخل یاسیت سخاطرا
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دولتی اطراف  ای از نظامات جدید دانشگاهی و پژوهشگاهیِمجموعه شد. البتهانجام می هادانشگاه

  .افزایش یافت ،های دولتییافتند و وابستگی به کمكتوسعه های علمیه حوزه

را به  هامحل درآمد و هزینه آن ،هاحوزهنظام سنتی به طور مستقلی از دولت باقی ماند. استقالل 

-عموم پنهان میدولت و را از دید  این مراکزکرد آورد و کنترل نحوه هزینهصورت غیرشفافی درمی

کرد و حکومت بر این نهادها دار میبر آنها را خدشه تهای دولو برنامه . این کار شمول قوانیننمود

 . نمودرا دشوار می

گرفت. این کار اگر با توجه لیم و تربیت و نظامات خود را از غرب میدستگاه تشکیل شده شیوه تع -3

آورد، اما در افتاد ترقی و پیشرفت پایداری همراه میبه مقتضیات تاریخی و اجتماعی ایران اتفاق می

و قالب یکسانی میان مردم  ) و دارد. ( صورت تقلیدی داشت، ای چنین نشد. نظام جدیددورههیچ

کردگان خود را کرد. این نظام در همراهی با فرهنگ عمومی بیشتر تحصیلشهر و روستا ترویج می

های درجه اول؛ علوم ریاضی و مراتبی به رشتهبه دروس نظری و در آن میان به صورت سلسله

  داد.میتجربی، و درجه دوم؛ علوم انسانی و سپس کارهای فنی یا کشاورزی سوق 

جامعه ایران اجتماع سنتی بود که عموم مردم آن به مشاغل کشاورزی یا صنایع سنتی و هنرهای 

قشر وسیعی که در آن رشد کرده بود هم ای دستی مشغول بودند و کارخانجات جدید و مشاغل تازه

ای رواج هآموزی و کار یدی متناظر آن را به صورت مدرسنظام جدید فن طلبید، امامیکارگر فنی 

) شمار مدارس فنی تا کرد. و به این ترتیب نگاه سنتی به این دسته مشاغل را ترویج می دادنمی

گواه این عدم توجه است. افزایش شمار مدارس فنی هم موجب  1در جدول 1310های دهه سال

 ( 32تغییر بنیادی در این زمینه قبل و بعد از انقالب نشد.

                                                           
های فنی شدند در حلی که برنامه دولت آموزان جذب رشتهدرصد دانش 17تنها  1317های انجام شده سال علیرغم تالش - 32

 درصد را امید داشت.  10رسیدن 

  111مناشری، دیوید، ص 

نفر رشته علوم  137373شرکت کنندگان در آزمون سراسری،  327713، از 1332این عدم تعادل به جایی رسید که در سال 

 تجربی امتحان دادند. 



22 
 

ای همه فراهم نبود، به صورت طبیعی، بخش بزرگی از جامعه به درگذشته که امکان تحصیل بر

شدند. با توسعه یافتند و کشاورززادگان زیادی کشاورز میکارهای خدماتی و مانند آن گرایش می

آموزان به سوی حرف و عدم موفقیت نظام آموزشی در هدایت دانش ،خصوصا بعد از انقالب آموزش

به مرور قشر کثیری از مردم از زیست بوم سنتی و مشاغل اجتماعی مربوطه جدا مورد نیاز جامعه، 

های مورد نیاز جامعه و مناسب اقلیم آنها به جای رفتن به سوی مشاغل خدماتی و حرفهشدند. 

به عبارتی نظام آموزش متوسطه راهی برای رفتن  .متمایل به آن شدند ای ها رفتندخود، به دانشگاه

ه انتخاب شغل و مسیر آینده زندگی مطابق شرایط اجتماعی شد. نتیجه این شیوه به دانشگاه ن

  33 ناتعادلی عمیق اجتماعی بود.

 31مطابق نیازها و شرایط اجتماعی طراحی نشده بود.آنها های درسی های دانشگاهی و برنامهرشته -1

های دانشگاهی جنبه نظری و علوم انسانی، کارشناسی و در مرتبه بعد بیشتر رشته 1مطابق جدول 

های رشتهدر این میان و بودند داده شده بیشتر نظری های مهندسی توسعهرشتهکاردانی داشتند. 

 نیافتند. چندانی  اعتبار ،های مهارتیتکنسینی و آموزش

نسل  .های آن بیشتر جنبه نظری داشتآموزشدانشگاه تهران هویت مستقل فاخری بود که  ،از آغاز

، مانند دانشگاه صنعتی شریف، تاسیس شدند  1310های دهه که در سالهم هایی جدید دانشگاه

-بانخبههای آنها غالب بود و جنبه نظری در آموزش ؛داشتند و مهندسی محض گرایانهرویکرد نخبه

-ها میو الگوی غلطی برای سایر دانشگاه کردندها ایجاد میمحیط طبقاتی را میان دانشگاهگرایی 

                                                           
 1331درصد در سال  1/11، و 1331درصد در سال  3/20، به 1330درصد در سال  3/10سهم بیکاران تحصیل کرده از  - 33

 ) سالنامه آماری کشور ( رسید.

 های تحصیلی و مهارت آنها با تقاضای بازار از دوره پهلوی نگران کننده بود.عدم تناسب رشته - 34

 173مناشری، دیوید، پیشین، ص 

های واحدی تبعیت ها از سرفصلهای متفاوتی تشکیل شده است، بیشتر دانشگاهبه عنوان مثال با وجود این که ایران از اقلیم 

دانشگاه  "شود. همین مسائل موجب شده است درباره دانشگاه برزگی مانند کرمانشاه گفته شود کنند که از مرکز نوشته میمی

یف شده، دوطرفه مبتنی بر روابط دوسویه ) به ویژه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و صنعتی ( رازی و شهر کرمانشاه ارتباطی تعر

  "ندارند.

 10، ص 1333پور، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، دانشگاه در بستر محلی، به کوشش سیاوش قلی
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دادند که فرزندان سرآمد و نخبه جامعه کسانی هستند که ها چنین رواج میاین دانشگاه 31. شدند

روند. این گروه طبقه، اعیان جدید های فاخر میهای مهندسی یا پزشکی را گزیده و به دانشگاهرشته

 انگیختند. را میای گرایانهمنزلتاجتماعی بقه مسادادند و به دنبال خود جامعه را شکل می

بسط خود امتداد تاریخی غرب، در در  هااین رشته. ندتری داشتانسانی وضع پیچیدههای علوم رشته

کرد. یافته و آموزش آنها ذیل آموزشِ مقدماتی قرار داشت که دانش آموزان را با مبانی آنها آشنا می

آموختند که پایه یادگیری فلسفه هایی را میمانی از اوان تحصیل زبانبه عنوان مثال دانش آموزان آل

شدند که علوم انسانی جدید از آن آموزان با تاریخ تحوالت جامعه غرب آشنا میبود یا همین دانش

شد. از سوی دیگر خود در معرض اتفاقاتی قرار داشتند که علوم انسانی به بررسی و پاسخ بلند می

 پرداخت. آنها می

دانشجوی ایرانی نخست با تاریخ، ادبیات و محتوای دانشِ فرهنگ خود شامل فلسفه و فقه و مانند 

یافت و در مرحله بعد با تاریخ و ادبیات یا زبان و فلسفه غرب، و در امتداد آن آن باید آشنایی می

ها فرایند ابتری بیشتر کرد. بدون مقدمات، تعلیم این رشتهحوزه علوم اجتماعی خاصی را مطالعه می

یافتند و آن را در متن تاریخی خود نمی ،خواندندنبود. دانشجویانی که این دروس و مطالب را می

بردند. این مساله موجب بروز سوء نمیدیدند و به مبانی آن پینسبت آن با فرهنگ خود را نمی

 تفاهمات عمیقی بود و البته امروز هم چنین است. 

جویان موجب ناتعادلی عمیق را فراهم آورد. شمار زیاد دانشجویان ب افزایش دانشبعد از انقال

خوانده ای مقابل آنها در جامعه نبود، لشکری از افراد درسانسانی که در عمل هیچ حرفه تعریف شده

هم حوانده درسمهندسین  هنری را ایجاد کردند که سرگشته ادارات برای استخدام دولتی بودند.بی

رو نیازمند این شمار مهندس نبود. در یبا وضع مشابهی داشتند. ماشین صنعت کشور به هیچتقر

گزیدند یا با شرایط نامناسبی مهاجرت از کشور را می نتیجه بهترین این گروه خواسته یا ناخواسته

 دادند.تن به اشتغال می

                                                           
عالی فنی بود به دانشگاهی تغییر ساختار داد که دیگر هنرستان علی نبود.  ها دانشگاه علم وصنعت که پیشتر مدرسهمتاثر از الگوی این دانشگاه - 35

 مهندسی داشت عوض کرد.  –نبه فنی یرگبیر هم عنوان مدرک خود را که جدانشگاه ام
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نشجویان، ارتقاء سهم زنان بارتری یافتند. در فرایند رشد جمعیت دادر این میان زنان وضع اسف

رشد زنان تحصیل کرده در حالی  33تقریبا مساوی مردان شد. 1373گیر بود و از سال بسیار چشم

های تحصیلی با بازار کار نزدیکی نداشتند و ایران کشوری صنعتی نبود که از افتاد که رشتهاتفاق می

 این نیرو بتواند استفاده کند. 

بدون آن که شیوه  ،کردالگوی رفتار مردم را تخریب می تحصیالت عالیخصوصا رشد تحصیالت 

یا کرده به ازدواج نگاه زنان تحصیلافزود یا به عنوان مثال مهاجرت را میپایداری جایگزین آن کند. 

این رشد ساختارهای سازمانی را هم  37.دادفرزندآوری و الگوی رفتار جنسی آنها را تغییر می

کرد، وقتی به هر منشی یا کارشناسی مدارک عالیه مانند فوق لیسانس یا دستخوش تغییر می

  ببینید.( 1داد. ) افزایش سهم تحصیالت عالیه را در جدول دکتری می

 

معلم و نظامات اقتصادی بود که شمار زیادی  وسیع آموزشی،امکانات نیازمند  عمومینظام آموزش  -1

-و کمك دولت درآمد موقوفات خود یا شهریه مردم سنتی بر اساس دستگاهآن را پشتیبانی کند. 

گرفت و بود که عمده منابع خود را از دولت میساختی دولتی  ،جدیدنظام اما  ،شداداره می مردان

 داد. درآمدهای نفتی، مساله مهمی مقابل دولت قرار میحتی پس از افزایش های آن تامین هزینه

در ابتدای تاسیس نظام جدید مدارس مردمی سهم قابل توجهی در تعلیم و تربیت داشتند. نقش 

مردمی  ی بخش آموزشدولتتوسعه آموزش و پرورش با همراه بخش مردمی به مرور کاسته شد، اما 

در اواخر دوره پهلوی  .قرار داشتکه بیشتر در خدمت طبقه اعیان  در شهرهای بزرگ رشد کرد

                                                           

انتظاری، یعقوب، دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران از استقرار تا بالندگی، شورای علی ایرانیان خارج از کشور، تهران،  -36

 33، ص  1333
تاثیر نرخ سواد بر مهاجرت به وسیله مطالعات زیادی نشان داده شده است. در مطالعه زیر نویسنده با فراتحلیل مساله  - 37

های نوشته شده نشان داده است که در میان عوامل فرهنگی و اجتماعی مهاجرت مهاجرت روستائیان به شهرها در پایان نامه

 دان و رفتن آنها به دانشگاه، عامل تاثیرگذاری است. به شهرها برای تحصیل فرزن

،  1313- 1331های تحصیلی، نامهقاسمی، علی،  بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان

 12/10/1333رسانی فصلنامه روستا و توسعه، فصلنامه روستا و توسعه، پایگاه اطالع
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و سیاست توسعه  33خواندندمدارس درس میاین در شهرهای بزرگ درصد دانش آموزان  20نزدیك 

-و دگرگونی پس از تحول ،بعد از انقالب هماین سیاست . بودمدارس خصوصی مورد توجه دولت 

های دیگری از مدارس مردمی ساخته شد که صورت ،عالوه بر مدارس خصوصیامتداد یافت و  ،هایی

 33. ندگرفتمی آموزاناولیای دانشهای خود را از ینهبخشی از هز

-می طبقاتیشکال مختلف مدارس خصوصی و نیمه خصوصی استفاده از امکانات آموزشی را شکل ا 

 اتکسانی که از این امکان. بردنداز آن میبیشتری متوسط شهری بهره وثروتمند  قشر که بخشید

شدند. آموزان و توده مردم تربیت میاز سایر دانش یمتمایزدر جامعه آموزشی  ،کردنداستفاده می

یافتند و به تبع آن موقعیت رشد بهتری در ها راه میبا سهولت بیشتری به دانشگاه آموزاناین دانش

 کردند.پیدا مییا برای مهاجرت از کشور جامعه 

های مختلف تمهید شود. رشتهتوسعه دانشگاه در ایران پیش از آن اتفاق افتاد که استاد الزم برای  -3

بدون  ،بالفاصله بعد از پایان تحصیل التحصیالن مدارج عالیهدر نتیجه موقعیتی فراهم آمد که فارغ

در کار تحقیقاتی  به تبع این شیوه،تجربه کار تحقیقی و آموزشی در این نهاد استخدام شوند. 

در  به طوری که ،ه آموزش تقلیل یافتبدر این مراکز پانگرفت و فعالیت علمی های ایران دانشگاه

مقاله توسط اساتید ایرانی در مجالت معتبر علمی و تحقیقی جهانی  110اواخر دوره پهلوی تنها 

 10منتشر شده بود. 

بدون  ،روال توسعه دانشگاه ،تقاضای عمومی برای رفتن به دانشگاهدر همین دوره همراه با رشد 

، قریب هفت 1313 -1310های . طی سالیافت و سرعت گرفتامتداد  ،توجه به قابلیت علمی کشور

                                                           
 113ص پیشین، د، یوی، دیمناشر - 38

درصد از دانش آموزان متوسطه اول  31/3آموزان دوره ابتدایی ،  درصد دانش 1/11،  1331ها، به عنوان مثال در این سال - 39

درصد دانش موزان کاردانش در مدارس  32/1ای و  درصد فنی و حرفه 23/1های نظری متوسطه دوم ، درصد رشته 13/ 11، 

 که قاطبه آنها در شهرها، خصوصا شهرهای بزرگ قرار داشتند.خوانند غیردولتی درس می

 1331سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش، 

 121انتظاری، یعقوب، ص  - 41
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ها درآمدند و شماری مدارس عالی خصوصی هزار نفر به عنوان هیات علمی به استخدام دانشگاه

  ( 3) جدول  11تاسیس شد که فاقد استانداردهای کیفی الزم بودند.

های جدیدی از صورتهای دولتی گسترش یافتند و دانشگاه هم نقالببعد از امطابق همین روال، 

توجه  ،باسوادهیات علمی  الخصوصعلی ؛ بدون آن که به معیارهای کیفیاسیس شدندت هادانشگاه

-هتوجه به استاندیب شد،که توسط مدیران سیاسی عالی هدایت می آزاد دانشگاه ،. در این میانکنند

  (3جدول ) در شهرهای بسیاری شعبه زد.  ،های آموزشی

تراز نیاز  هیات علمیبدون توجه به استانداردهای علمی، خصوصا ها توسعه دانشگاهبه هر صورت 

این مساله موجب شد تا جامعه  را کاهید.مدارس عالی، سطح علمی و کیفیت آموزش در این مراکز 

محل رواج رویکرد  گرفتهجامعه علمی شکل توسعه نیابد.به درستی های آن و قواعد و استانده علمی

با  کسب و کارها ،محتواانجام کارهای علمی کم 12،غیرانتقادی نسبت به دستاوردهای علمی متعارف

  13 .شدمیان اساتید  مشاغل جانبیرواج و  و مدارج دانشگاهی یدانشعناوین از  استفاده

  

                                                           
بعد از تصویب قانون اداره موسسات غیر دولتی و اعمال ضوابط و استانداردهای جدید، اکثر این موسسات به رسمیت  - 11

 آنها رو به کاهش گذاشت. شناخته نشدند و شمار دانشجویان

 70و  33اری، یعقوب، شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران، ص  انتظ

 

های فوق لیسانس و دکترا گرفته تا از رساله "به عنوان مثال درباره وضع علمی رشته اقتصاد در دوره پهلوی گفته شده  - 12

یگانه کتاب درسی موجود برای آموزش کلیت اقتصاد ایران، همگی از فقر شدیدی در زمینه نظری و تحلیلی خاصه در زمینه 

ه کتاب اقتصادی گفته شده هم، مبتنی بر متدلوژی مرسوم تحقیقی تالیف نشده یگان "کردند.شناخت اقتصاد کشور حکایت می

 بود. 

 21، ص 1371نفیسی، محمدرضا، نگاهی به سیر اندیشه اقتصادی در عصر پهلوی، انتشارات طرح نو، تهران، 

یران نوشته سعید زیباکالم توصیف خصوصیات نهاد علمی بعد از انقالب را در مقاله ضرورت بازشناسی و بازتعریف الگوی علمی ا

 در کتاب زیر ببینید: 

، علم و فرهنگ، تدوین ابراهیم کالنتری، انتشارات دانشگاه 2ساله نظام جمهوری اسالمی ایران، جلد  30مروری بر کارنامه  

 1333تهران، 

 
میان اساتید دانشگاه  "ایشغلهتك"اشتغال به کار دوم از گذشته در میان اساتید رواج داشت. به طوری که کمتر استاد  - 13

 شد.تهران دیده می

 173مناشری، دیوید، پیشین، ص 
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تمهیدی نشده بود.  هاآنپرورش ظام تعلیمات عمومی نیازمند شمار زیادی معلم بود که از ابتدا برای ن -7

مدارس ابتدایی در دوره مشروطه بود و بعد از آن  تاسیستوسعه مراکز تربیت معلم چند سال بعد از 

در نتیجه افرادی با حداقل  11از شمار تربیت شدگان بیشتر بود.مورد نیاز همیشه شمار معلم  ،هم

 توانستند معلم شوند. های وظیفه میمدرک تحصیلی یا دیپلمه

ها سیستم اقتصادی مناسبی را نتوانست پشتیبان امر آموزش ولت طی این دورهدطرف دیگر،  از

عمومی کند و تامین حوایج و نیازمندی معلمین همیشه با دشواری روبرو بود. در نتیجه معلمان 

 11علیرغم ارزش معنوی کار خود، در طبقه درآمدی پایین جامعه قرار گرفتند. 

 را ارزش آموزگاری میان مردمانگیزه کارِ معلمی و  ،آنها و روش تامین معاش ینشیوه استخدام معلم

کرد. کاهش سطح آموزان و دانشجویان را جلب کار معلمی نمیخوان دانشکاست و طبقه درسمی

شد و موجب گرایش به کارهای جانبی و بازاری کردن تعلیم و تربیت می ،سواد معلمین و انگیزه آنها

  کاست.  لیم و تربیت را میکیفیت امر تع

 گسترشبروکراسی اداری در ایران شکل گرفت و رو به  همراه توسعه نظامات آموزش جدید، -3

یت خواندگان جدید و صاحب مدرک بود که هنوز در کشور به کفاگذاشت. نظام اداری نیازمند درس

جذب ادارات دولتی جدید با هر مدرک و سطح دانشی خواندگان درسدر نتیجه نیافته بود.  ربیتت

هم تابعی از مدرک تحصیلی تعریف شد و به تبع آن  نظام رشد و ارتقا در ادارات دولتیشدند. می

سمت باالتر یا حقوق و مزایای تا به کردند مدارک خود را ارتقا دهند کارمندان دولت کوشش می

 بیشتری برسند. 

                                                           
 های تربیت معلم ببینید تاریخچه دانشگاه جامع فرهنگیان در زمینه سیاست - 44

 1/3/1333رسانی دانشگاه جامع فرهنگیان، مشاهده شده در پایگاه اطالع

فقط کسانی که از همه جا  "بود و  "نظر معنوی، فاقد ارزش و شخصیت الزم آموزگار در ایران چه از نظر مالی چه از "  -11

آنها هم به مجرد این که در سازمان دیگری حقوق بهتری پیدا کنند فورا  "و  "اند برای خدمت معلمی به فرهنگ مراجعهمانده

 کردند.می "خدمت معلمی را رها

 11/31/ 11کیهان  شناس،، جامعهبه نقل از احسان نراقی
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آورد. برای مستخدمین همراه می "ایباریکهآب"ی راه درآمد مطمئن و کارمندی یا استخدام دولت

همین شد. ای تلقی میو کار آبرومند و متشخصانهبود زحمتی شغل بی یکارمند ،عالوه بر این

های رسیدن کرد و گرفتن مدرک را یکی از راهمساله استخدام دولتی را یکی از غایات مهم آموزش 

. این فرایند تا بعد از که نزد ایرانیان قدر و منزلت نداشت نمودو فرار از کاریدی  به شغل مطمئن

کنندگان امکان استخدام دولتی هم کمتر امتداد یافت، هر چند با افزایش شمار تحصیلهم انقالب 

 شد. 

همزمان با افزایش شمار صاحبان مدارک تحصیلی، منوط به داشتن مدارک تحصیلی استخدام افراد 

. میان کارکنان دولت هم افزودباالتری شد و این مساله گرایش به دانشگاه و تحصیالت عالی را 

رقابت برای گرفتن مدارک باالتر برای رسیدن به رتبه اداری افزایش یافت. این مساله بروکراسی 

 آموزش و پرورش و دانشگاه نمود.  مدارکاداری دولتی را مشتری اصلی 

رت راهی برای رسیدن به مراتب باالتر اجتماعی درآمد و صاحبان مدرک آموزش در ایران به صو -3

یافتند. این مساله داشتن اجتماعی برتری میسیاسی و موقعیت کسب  یا تحصیلی در امر ازدواج

مانند و  13قول علی دشتی به صورت لقبی مانند حاجی یا مشهدی درآورده مدارک تحصیلی را ب

 کردند تا خود را با آن بیارایند. که افراد برای رسیدن به آن تالش می کردآویز زیبایی گردن

 داد. میبه مدارج علمی کارکرد آنها را تحت تاثیر خود قرار  17نگاه فانتزی

-میباز و مناصب اجتماعی داشتن مدارک عالی راهی برای رسیدن به مدارج عالی سازمانی :نخست

نداشت. از اینرو تالش برای داشتن مدرک تحصیلی گرفته شده نفسه ارتباطی با مدرک کرد که فی

                                                           
 221، ص 1330دشتی، علی، ایام محبس، انتشارات اساطیر، تهران،  - 46

از اعزام گروه نخست دانشجویان به فرنگ در دوره رضا شاه اخذ مدارک عالی بر آموختن فنون مورد نیاز ممکلت  - 17

دادند و مدارک اخذ شده پرستیژ اجتماعی بهتری از کار خود نشان می ارجحیت یافت. زیرا با این کار مسئولین امر بیالن

 "خوردتحصیالت مهندسی مدارس مراتب باال چندان به درد ایران نمی "کرد. در حالی که باالتری برای دارندگان آن کسب می

 1371هنگی رسا، تهران، خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مبارزه، گفتکو با سرهنگ غالمرضا نجاتی، مرکز خدمات فر
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یافت و مفاسد زیادی همراه  رواجیا نمایندگان مجلس  ها، کارشناسان سازمانعالی میان سیاسیون

 آورد. 

و موجب انحراف  ایجاد کرد یخصوص یهااین نگاه بازار بزرگی برای کسب و کار دانشگاه :دوم

استعدادهای   گرفتن مدارک دانشگاهی برای منزلت اجتماعیخوانده شد. عمیقی در نسل درس

و موجب انید کشهای فوق لیسانس یا دکتری خصوصا دورهزیادی را به سوی کسب مدارج عالی 

و القاعده در خدمت توسعه زندگی علیوقت خود را اتالف منابع بسیار و فرصتی از نیروهایی شد که 

 دادند. قرار میباید جامعه 

 

های کشور مانند دبیرستان البرز محصلین خود نخستین دبیرستاناز آغاز نظام آموزشی جدید برخی  -3

جدا شده  محصلین از سایرطبقه ثروتمند خوان گرفتند. به این وسیله فرزندان درسمی مسابقه ارا ب

مدارس خصوصی و گزینی به وسیله سایر نخبه ،پس از آنگرفتند. و مورد آموزش خاص قرار می

هم برای پرورش استعدادهای درخشان! در اواخر حکومت پهلوی  13تقلید شد.هم باکیفیت  دولتیِ

 تمهیداتی انجام شد.

 تربیتهای کلی نظام آموزش و پرورش درآمد. برای کی از سیاستی به صورت بعد از انقالبگرایی نخبه

ای امتحانات ملی و منطقه ،آموزان نخبهشکل گرفت و برای گزینش دانش ها مدارس خاصاین گروه

و آنها را از طفولیت  نمودهای سختی میآموزان کشور را درگیر رقابتنش. این امتحانات داتعریف شد

کرد که آنها را بر اساس موفقیت یا عدم موفقیت در امتحانات درسی های مخربی میبندیدرگیر دسته

  کرد. تقسیم می

های راهنمایی و در دوره آموزانمدارس خاص از بدو آموزش جدا از توده دانشآموزان و دانش نخبگان

ها برای های امتحانی سختی طی این دورهدر رقابت و گرفتندقرار میمورد آموزش خاص دبیرستان 

   .جنگیدندمییا کسب رتبه کنکور با یکدیگر المللی کسب افتخارات ملی و بین

                                                           
 رسانی آنها ببینید. های مدارسی مانند البرز، هدف یا علوی را در پایگاه اطالعتاریخچه فعالیت - 13
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گذاران قرار داشت و برای نخبگان دانشگاهی یعنی افراد مورد توجه سیاستهم گرایی در دانشگاه نخبه

 این سیاست  امتیازات خاصی قائل شدند. ،کردندها نخبه تعریف مینامهخوان و کسانی که آییندرس

ای برای طبقه خاص محیط آموزشی ایزولهکرد و بندی میرا طبقهو دانشجویان آموزان و مدارس دانش

که از اول با  آنهاانگیخت. میرتری و جدایی از کلیت جامعه را میان این طبقه حس بکرد. این کار مهیا می

دیدند و بسیاری از آنها بعد از ای میخود را تافته جدابافته ،شدندتعریف و تحسین بسیار بزرگ می

  13رفتند.تحصیالت دانشگاهی از کشور می

 

الغییری ایران شکل گرفت. این بروکراسی هویت دائم م آموزشی ذیل بروکراسی دیوانی سنتیانظ -10

گاه ثبات نگرفت. طول عمر وزاری آموزش و پرورش قبل بود که تقریبا طی این دوره صد ساله هیچ

تر شد، اما ها طوالنیعمر دولت ،از انقالب غالبا کمتر از سه سال بود. بعد از انقالب و تثبیت نظام

نظام آموزش عمومی در تغییرات ساختاری و نظام آموزشی با سرعت بیشتری از گذشته ادامه یافت. 

کرد. طی این تغییرات طول دوره  تغییر 1330، 1373، 1371، 1311، 1331، 1317های سال

از طرف های درسی دائما در معرض تغییر قرار داشت. بندی و حتی برنامهابتدایی و متوسطه، رشته

-به عنوان مثال خانم فرخگاه ثبات نگرفت. دیگر ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش هم هیچ

روپارسا یا محمدعلی نجفی طی وزارت خود هر یك چهار بار چارت سازمانی وزارت را تغییر دادند. 

وزیع خانوادگی التغییر به مفاسد زیادی آلوده بود. در رژیم گذشته خوی دیوانی و تاین هویت دائم 10

                                                           
پروری مانند صنعتی شریف از کشور های نخبهخواندگان دانشگاهگواه این مساله مهاجرت وسیع نخبگان خصوصا درس - 13

اند، در یکی ی که طی سه سال گذشته در المیادهای مختلف علمی صاحب مقام شدهآموزدانش 121نفر از  30قریب  "است. 

  "کنند که امید بازگشت آنها به میهن تنها سه درصد است.های آمریکا تحصیل میاز بهترین دانشگاه

 3ص  ، 1373ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات و برنامه

 
 تغییرات آموزش و پرورش را در منبع زیر مطالعه کنید: - 10

  1333شمسی، انتشارات رشد، تهران،  1330صفوی، امان اهلل، تاریخ آموزش و پرورش ایران، از ایران باستان تا 
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تر شد، اما توسعه مدارس مفاسدی از این دست کمبعد از انقالب  11امتیازات بروز بیشتری داشت.

 12آوری کرد. های شخصی تاسفطلبیخصوصی بروکراسی اداری را درگیر منفعت

احبان مدارس فاسدی شد که طی آن ص خصوصی ها موجب توسعه آموزش عمومیطلبیاین منفعت

اجحاف زیادی در یا کنکوری کردن آموزش های گزاف شهریهیا معلمان سرخانه، با گرفتن خصوصی 

 حق مردم و تعلیم و تربیت کنند. 

خانه، دو اداره کل در استان تهران و سی اداره وزارت آموزش و پرورش شامل وزارت 1317در سال  -11

درصد آنها را کارکنان  13ب کردند و قرینفر در آن کار می 231333که  ها بود کل در شهرستان

، تعداد کارکنان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش 1331در سال دادند. اداری تشکیل می

هزار نفر)  330( معلم و 7/31هزار نفر  )  130که از این شمار نزدیك شد مینفر گزارش  317111

  13.نددرصد ( به سایر مشاغل اداری و خدماتی اشتغال داشت 3/33

ای آن را شد و قوانین و مقررات تمرکزگرایانهاین بروکراسی بزرگ همه امور از مرکز کنترل می در

واقعیت سیاسی کشوری بود که شرایط نهاد علمی جدید و کرد. اداره متمرکز بخشی از کنترل می

گسیختگی ملی ساختارهای متنوع قومی و فرهنگی داشت و عدم تمرکز، باعث پراکندگی و از هم

 توانست شود. می

های نرم های اداری جدید بود که در آن روشاز طرف دیگر این تمرکز برآمده از عدم شناخت روش

این عدم شناخت  ها مبنای اداره جامعه بود.ریزی و کنترل نتایج برنامهگذاری و برنامهمانند سیاست
                                                           

 گزارشات ساواک درباره خانم فرخ روپارسا دارند:  - 11

یکی  "و  "نامزد دخترش را معاون وزارت آموزش و پرورش کرده ... زن برادرش را رئیس اداره امور تربیتی استان تهران کرده.

 است.  "از بستگان خود را که در کرمان دبیر بوده به تهران آورده و رئیس اداره آموزش و پرورش شمیران کرده

   31اسای، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، تهران، رو پارزنان دربار به روایت اسناد ساواک، فرخ

 
شناسد آقای حمیدرضا حاجی بابایی در اظهار نظری تاسف انگیز مدعی است اکثر مدیران عالی آموزش و پرورش که می - 12

 خود یا خانواده آنها مدرسه داشته یا در این مدارس سهیم هستند. 

ری اسالمی ایران با حمید رضا حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش و بانی گفتگوی شبکه سه صدا و سیمای جمهو

  30/1/1333دانشگاه فرهنگیان، مورخ 

 
 گرفته شده است.  1331 -1331آمارها و سهم مورد اشاره از سند سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش  - 13
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مرکز و مقامات عالی  داد که به سادگی همه امور را بهروش صلب و سلسله مراتبی را بسط می

گذاری کردند به نحوی قانونکرد. مطابق این فرهنگ وزرا یا مقامات عالی کوشش میمتصل می

  11کنند که همه کارها را تحت کنترل خود یا اداره مربوطه قرار دهند.

های حمایتی های تحقیقی متعدد خصوصا بعد از انقالب همراه با سیاستتوسعه دانشگاه و بخش -12

ای را به حوزه علمی کشور آورد. این بودجه که از توسعه علم و فناوری، بودجه دولتی گستردهدولت 

گیری موجب شکل ،کردتخصیص آن را هدایت نمی و شفافی اینظارت کارشناسانه در مواقع زیادی

 ها و مراکز تحقیقاتی شد. کسب و کارهای فاسدی اطراف دانشگاه

های علمی های تحقیقاتی و واداشتن هیاتبرای توسعه فعالیتزشی آموگذاران سیاستطرف دیگر  از

های معتبر را یکی از شروط ارتقا یا گرفتن مدرک دکتری چاپ مقاالت علمی در پایگاه ،به پژوهش

قرار دادند. این سیاست شمار مقاالت علمی کشور را افزایش داد، اما فاصله کارهای تحقیقاتی و نیاز 

   جامعه را هم افزود.

 

  

 

 نتیجه: 

نظام آموزش جدید در ایران مستقر شد تالش برای گرفتن کار اداری و رسیدن به مستمری س از آن که پ

های سنتی، ارتقا مدارج اجتماعی به وسیله گرفتن مدارک تحصیلی رواج یافت. مبتنی بر زمینه ،دولتی
                                                           

دانشگاه در اختیار دکتر جاسبی است فرمولش را هم خودش به حسب درباره دانشگاه آزاد گفته شده: اقتدار اصلی در این  - 11

کند. به این لحاظ امروز این فرمول است و فردا فرمول دیگری است. به خاطر این که ایشان باید ضرورت و موقعیت تنظیم می

 مداران و افراد تاثیرگذار هم پاسخگو باشد... به همه آن سیاست

 نشگاه پیام نوربه نقل از دکتر ظهور رئیس دا

  113مجموعه دفتر دانش، جلد دوم، ص  
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گرایی و تکاپوی حرکت به سوی رتبه اجتماعی با اخذ مدرک علمی و استخدام دولتی، پرهیز از کار منزلت

یدی و کسب درآمد سهل و مطمئن دولتی نیروهای قدرتمندی شدند و در کارکردهای نظام جدید تاثیر 

 عمیق گذاشتند. 

هر کس که به طریقی مدرکی بر اساس ساختار تربیت معلم محکمی بنا نشد.  آموزش و پرورش در این نظام

معلمی در  ،. عالوه بر آنو سرنوشت ابناء جامعه را به دست گیرد رسدتوانست گرفت به مقام معلمی مییم

  .و شغل تعلیم و تربیت در شمار مشاغل باالدست جامعه قرار نگرفت ارج و قرب الزم را نیافت جامعه

گرایانه گرفت؛ به تربیت مهندسی و حوزه رویکرد نخبهدانشگاه بیشتر رفتن به دبیرستان و نظام در این 

هماهنگی نیافت و به سوی پرورش  های آن با نیازهای بازار کار جامعه چنداننظری متمایل شد؛ رشته

-آورد. بدین ترتیب درسکارکنان اداری یا مدیران دولتی رفت که درآمد و شان اجتماعی باالتری همراه می

رای رشد و ترقی یعنی بیرون آمدن از سبك زندگی و طبقه اجتماعی گذشته، ) خواندن در جامعه راهی ب

توانست کارمند اداری شود و ... ( عبور از کارهای خدماتی و یدی و رسیدن به خواندن میبرزگرزاده با درس

 . درآمدکار دولتی یا در سطح محدودتری صنعتی، و مهاجرت صاحبان تحصیالت عالیه 

محصلین در محیطی نزدیك به  مرکزدر این  .های علمی قویمی تاسیس نشدبتنی بر استاندهنهاد، دانشگاه، م

-شدند و علوم جدید خصوصا علوم انسانی را در امتداد تاریخی آن نمیفرهنگ جامعه خود تربیت نمی

تولید ایدئولوژی کانون به صورت ناسازگاری تبدیل شد و به هویت در نتیجه یونیورسیته ایرانی آموختند. 

  .ایرانیان درآمد یعقاید مذهبی و آداب اجتماعساختار سیاسی، مبارزه با 

گرفت و گذاری اتفاق افتاد که از خصایص سنتی جامعه الهام میاین فرایند درون بروکراسی و نظام سیاست

و ناکارآمدی بود و  داسآلوده به ف، التغییرهمین نظام بود. این دستگاه اداری هویت دائمتعلیم دیده خود 

 کرد. های آموزشی کشورهای توسعه یافته نگاه میبیشتر به تحوالت و شیوه

های قابل گرفته مورد انتقا جدی قرار گرفت، و تالششیوه تعلیم و تربیت و نظام آموزشی شکلبعد از انقالب 

فاقد و نظام آموزشی گذشته مدیران انقالبی که تربیت شده ریزی شد، اما توجهی برای اصالح آن برنامه
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گی نداشتند که تعلیم و تربیت فرهندستگاه شناخت و باور عمیقی از انقالب تربیتی و تجارب اداری بودند، 

-علیرغم آن که از انقالب آموزشی سخن میایشان . نموداقتضا می و مذهبی و نیازهای اجتماعی طلبیدمی

های علمی کمتر از ؛ در حالی که به برخی استاندهداد بخشیدندامتبا نیرویی انقالبی نظام گذشته را گفتند، 

  سابق پایبندی نمودند. 

های علوم انسانی درجه دوم باقی ماندند و برای رابطه آنها با سنت فرهنگی و تاریخی هم رشتهدر این دوره 

عقیده فرنگیان را نه در ای که متصف به اسالم بود، ها در جامعهتمهیدی اندیشیده نشد. محصالن این رشته

ترین مساله آن ) خصوصا سامانی که سادهبستر علمی درست، بلکه در سیستم مدرک محور و نهاد علمی بی

 دادند.دیدند و معارف ناقص خود را بسط میاز دهه سوم انقالب ( دغدغه معیشت و آینده بود، آموزش می

در این زمان دانشگاهِ شهرهای بزرگ توسعه یافتند و از  ها محدود به شهرهای بزرگ بود،اگر پیشتر، دانشگاه

پوشی از معیارهای علمی، برای شهرهای کوچك هم دانشگاه تاسیس شد و با چشم خواهیعدالتروی 

های نظری و علوم مهندسی این مراکز محل آموزش دانش! گردیدمراکز آموزشی وسیعی مطابق گذشته بنا 

 اقتضائات زندگی محلی نداشت.ای با شد که در عمل هیچ رابطه

توان مشاهده کرد. مطابق این الگو می 1ای در شکل آنچه طی این تاریخ اتفاق افتاده را به صورت ساده شده

های توسعه نظام آموزشی عواقب و نتایج های دولت و روشخصوصیات فرهنگی اجتماع همراه با سیاست

آموزان را از محیط گرای خود دانشآموزشی با تربیت نخبهقابل تاملی را به همراه آورده است. این نظام 

گرایی آلوده هایی که به منفعتکند و در مسابقات پرتشویش و تحت آموزشزندگی اجتماعی خود جدا می

 کند که رابطه عمیقی با فرهنگ و مقتضیات جامعه خود ندارند. است چنان تربیت می

توان گفت توسعه آموزش خصوصا آموزش عالی در ایران و تصرف در دستگاه تعلیم و تربیت به طور کلی می

 شکل گرفته نیازمند 

 ؛توجه به معیارها و استاندارهای علمی و تحقیقی و تربیتی -

 های تحصیلی به نیازهای اجتماعی و مشاغل خدماتی؛ نزدیك کردن رشته -
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 ستخدام یا رشد و ارتقاء سازمانی؛اصالح رابطه دانشگاه و نظام اداری اعم از  ا -

تالش برای مودب کردن دانشگاه به آداب دینی و مذهبی به عنوان مبنای فرهنگ ملی با توجه به  -

 شرایط؛ و

 های فرهنگ اسالمی ایران و مبانیهای علوم انسانی در امتداد آموزش مبانی نگرشقراردادن رشته -

  بود.در غرب تاریخی و فلسفی برآمده از آن 

هایی برای نزدیك کردن دانشگاه به فرهنگ دینی جامعه تالشاصالحات گفته شده محقق نشد، هر چند 

های آموزش سنتی هم در حوزه .شد اناجتماع ایرانیمحیط انجام گرفت و موجب نزدیکی بیشتر دانشگاه و 

و میان تحصیالت حوزوی و مشاغل اداری و  دوگانگی میان حوزه و دانشگاه حل نشداما  اتفاق افتاد،تحوالتی 

 اجتماعی رابطه الزم شکل نگرفت. 

-کنترلبه طوری که اگر  ،دانشگاه کارکرد حزبی قائل هستندبرای یا دانشگاهی برخی بزرگان سیاسی امروز 

د شد. ها برداشته شود دانشگاه به کانون مبارزه سیاسی غیر قابل کنترلی تبدیل خواههای امنیتی از دانشگاه

امر  در دانشگاه را حکومتیمداخالت  ،از انقالب است پیشهای این نگرش که بازمانده رفتارهای سیاسی سال

 . کندیا توجیه می سازدناگزیری می

کند که به اجتماعی نگاه نمی –های رایج در جامعه ما به علم به صورت فراورده تاریخی نگرشاز طرف دیگر 

و اقتضائات اجتماعی محلی وابسته است. از این جهت هر رشته علمی مانند یك  صورت روشنی به ایدئولوژی

 بنای افراشتنبرای  و بنا است که مطابق آب و هوا و رویکرد زیباشناختی معمار آن ساخته شده است

 11سازی کرد. و حداقل آن را مناسب باید توجه نمود تازهبه اقتضائات دیگر در سرزمینی  مشابهی

                                                           
ساختن آن با شرایط بر این مبنا توسعه هر رشته تحصیلی نیازمند رسیدن به حد اجتهاد در آن رشته و توان مناسب - 55

ع علمی اجتماعی است. یعنی قبل از تاسیس هر رشته جمعی استاد و صاحب رای و نظر در آن حوزه باید تربیت شده و مناب

 الزم فراهم شود و پس از آن به تاسیس رشته اقدام گردد. 
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توصیفی از وجه معیوب نظام آموزشی ایران بود که از دروه مشروطه شکل گرفته و تا امروز پاییده نچه آمد آ

و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن نباید  یموزشاین دستگاه آمحاسن ه این توضیحات چشم ما را ب. است

 ای شود که آن را بسط داده است. های خیرخواهانهگرفتن تالشببندد و موجب نادیده

 

 

 : الگوی توسعه نظام آموزشی جدید و عواقب آن 1شکل 
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