راهبرد فرهنگ  /شماره پنجاه و ششم  /زمستان 1400

در این جستار نخست با بازنگری نقادانه در مفهومسازیهای سیاستهای عمومی،
که بهویژه دربرگیرنده سیاســتهای آموزشی و آموزش عالی نیز هست ،این مفاهیم،
مفهومسازی مجدد شدهاند که نیازمند جستارگشایی دامنهدار و ژرف کتابخانهای بوده
است .سپس ،سیاســتها ،فرایندها و رخدادهای برجسته آموزش و آموزش عالی در
دوره قاجــار و پهلوی ،با رویکرد بازنگری نظاممند و نقادانه ،با اســتفاده از اســناد و
نگاشــتههای علمی بازکاوی شده اســت .بر پایه یافتهها ،بهنظر میرسد سیاستمداران
دوره پهلوی ،بهجای پیریزی ســاختار و سیاســتهای مناســب ،بر اساس مطالعات
علمی نظاممند و کنش مشــارکتی بازیگران کلیدی سیستم ،بهگونهای که بتواند به حل
مشکالت نظام آموزشیِ در حال گسترش ایران بپردازد ،بیشتر بر نهادهای دیوانساالر
کنترلگر و سیاســت نهادهای همراســتا تکیه میکردند که بهگونهای ناموزون و حتی
فراقانونی گســترش مییافت .چنین وضعیتی میتواند بیانگر اراده تمامیتخواهانه و
تمرکزگرایانه آن دوره در سیاستهای آموزش عالی با رویکرد مهندسی اجتماعی باشد
که سرانجام نیز چندان کامیابی نیافت.
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مقدمه

پس از بروز كاســتیهای روشهای رئالیســتی و رفتارگرایــی در فرآیند تصمیمگیری،

کنش و ارزیابی ،زمینه پیدایش دانشــی چندرشتهای که امکان دهد شكاف میان «نظر»

و «کنش» را كاهش دهد ،فراهم آمد .به این ترتیب ،سیاســتگذاری مسیری از پایش تا

پویش و پیامد 1را پیش روی دولتها میگشاید که امكان دستیابی به راهحلهای مسئله
را بهدســت میدهد .در کشــورهای جنوبی که این دانش ،همانند بسیاری از دانشهای

دیگر ،با دیرکرد رسوخ میکند ،مسائل ناشی از رشدنیافتگی ،ملت ـ دولت و ساختارهای
ناتمام و عقبماندگی علمی نیز بدان افزوده میشود( .گزارش کمیسیون جنوب)1376 ،

نكته دارای اهمیت آن است که سیاستگذاری مانند رویکرد سیستمی ،پس از نابسندگی
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روشهای برآمده از اثباتگرایی و تجربهگرایی تجزیهگرا به عرصه علوم وارد شد (سادوسکی

و دیگران )1361 ،و به این ترتیب استفاده از دانش و علوم گوناگون برای پاسخگویی به

مسائل چندگانه «جامعه» و «دولت در جریان برنامه و عمل» را اساس كار خود قرار داد.

از طرفی ،بهنظر میرســد کژروی در سیاستگذاریهای عمومی در کشورهایی مانند

ایران ،در نادیده انگاشتن مفاهیم پایه دیرینه شناختی ،شناختشناختی و هستارشناختی

در این قلمروها ریشه دارد .شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از آنچه که در ایران بسان

سیاســت عمومی انگاشته میشود ،بیشتر بازتابدهنده گونهای از سیاستهای خصوصی

اســت که پوشــشدهنده منافع افراد یا گروههای ویژه و برخوردار از قدرت است .بدون
آنکه آســیبهایی که چنین سیاستهای جداسازندهای به دیگر قشرها وارد میآورند در
فرایند سیاستگذاری یا حتی پس از کاربست ،برآورده و جبران شود( .نورشاهی1375 ،؛

1377؛ فراستخواه1396 ،؛ طالع 1380 ،و جاودانی 1392 ،و )1398

در ایران با گذر زمان که با گسترش بیرویه نهادهای آموزش عالی همراه بوده است،

چنین بهنظر میرسد که برای حل مسائل فزاینده نظام آموزشی ،بهجای انجام مطالعات
ژرف و پیوسته و مشارکت نقش افرینان دانشگاهی در تصمیمگیریها و چرخش امور این

نظام ،همچنان بر افزایش الیههای دیوانساالری اداری نه چندان کارآمد ،تکیه میشود.

چنین رویکردی میتواند کیفیت خدمات ارائه شده دولتها و عملکرد نهادهای آموزشی
و آموزش عالی را با کاستیهای پیچیده و فزایندهای روبرو سازد( .اسالمی ندوشن1357 ،؛
کاتوزیان1360 ،؛ صالحی1373 ،؛ نفیســی1370 ،؛ روشــننهاد1383 ،؛ معین1391 ،؛
1. Monitoring, Acting, Evaluating
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ایمانی1382 ،؛ غفرانی 1382 ،و  1379و مشــبکی و خادمی)1387 ،؛ از اینرو ،در بازه

کنونی که بهنظر میرســد آزمودههای ناکام در قلمرو سیاست گذاریهای آموزش عالی
همچنان بازآزموده میشــوند ،بازمفهومسازیهای 1نقادانه از سیاستگذاریهای عمومی و

آموزش عالی ،بهویژه در مطالعات کیفی الزم بهنظر میرســد و میتواند پایهای نظری و

اســتوار ،برای بازکاوی ساختارها ،فرایندها و عملکردهای سامانه سیاستگذاری در بخش
آموزش و آموزش عالی ،بسان یکی از بنیادیترین خدمات اجتماعی پدید آورد .از اینرو

در این جستار ،با نگاهی دیرینهشناختی در نظر است آزمودههای پیشین در این زمینه،
نخست در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی ،با رویکردی علمی ،نظاممند و نقادانه بازکاوی

شود و به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

پرسشهای زمینهای:

 .1سیر دگرگشت سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در اواخر دوره قاجار و دوران
2

پهلوی چه فرایندی را پشت سر گذاشته است؟

 .2دگرگشتهای ساختاری و رویکردهای حاکم بر آن چگونه بوده است؟

 .3عملکردها و فرایند سیاســتگذاری آموزشــی در اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی

چگونه بوده است؟

 .4سیاســتگذاری آموزشــی آموزش عالی در اواخر دوره قاجــار و دوران پهلوی چه

پیامدهایی را به همراه داشته است؟

کندوکاو نظری و دیرینهشناختی سیاست عمومی

ریشهیابی زبانشناختی سیاست :واژه سیاست از دیدگاه زبانشناختی ،در زبانهای یونانی،

سانســکریت و التین ریشــه دارد .ریشه یونانی ( Polisدولت ـ شهر) و ریشه سانسكریت
( Purشهر) واژه التین ( Politiaدولت) را پدید آوردهاند و سپس نیز واژه انگلیسی میانه

 Policieبهوجود آمد كه به انجام امور دولتی یا اداره دولت اشاره دارد.

با رویکردی دیرینهشناختی به مفهوم «سیاست عمومی» ،ریشه آن را میتوان در سده

هجدهم و نوزدهم بازیافت؛ دورانی که ،به پنداشــت برخی اندیشهپردازان «امور سیاسی»

و «اقتصاد سیاســی» در بســیاری از امور با یکدیگر همپوشانی داشتند( .نسلین:2008 ،3
1. Reconceptualization
2. Evolution
3. Nesslein
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 )1618از دیدگاه دیرینهشــناختی ،جدای از سیاستگذاریهای دوران باستان در ایران

و یونان ،سیاستگذاری کم وبیش نظاممند را میتوان در نوشتههایی مانند :سیاست نامه
(ســیرالملوک) ،خواجه نظامالملک و نصیحهالملوک محمد غزالی و ...بسان دستاوردهای

نهادهای دانشآفرین آن دوران (نظامیهها) دید .هرچند بیشتر نویسندگان غربی ،همچون
دان )2007( 1میکوشــند چنین دیرینهای را تنها به کشــورهای اروپایی که آن روزگار
در دوره تاریکی بهســر میبردند ،کرانهدار ســازند .با این همه ،بهنظر میرســد ،تا پیش

از آغاز انقالب صنعتی در نیمه دوم ســده هجدهم ،هنوز دانش سیاســتی همچون دیگر

دانشها جداســازی نشــده بود كه با روششناسی ویژهای انجام گیرد تا از دلبستگیها و

پیشداوریهای سیاستهای هر روزی در امان باشد( .دان)5 :2007 ،
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اندیشهپردازانی مانند مونتسکیو ،دیدرو و روسو و ...از جمله پیشگامان این قلمرو دانش

در سده هجدهم بودند .برای نمونه ،روسو با نگارش دو رساله ،در سده هجدهم« ،گفتاری در

باب نابرابری» ( )1754و «قرارداد اجتماعی» ( ،)1762از پیشگامان علوم سیاستی بهشمار
میآید که بر انقالب فرانسه ،حقوق اساسی ،تفکر نوین سیاسی ،تدوین و جایگاه قانون در

جامعه اثرگذار بوده است .روسو ( )1754اندیشه سیاسی خود را با کندوکاو در اوان زندگی
بشریت میآغازد .او میکوشد با درک درست و بازکاوی بخردانه روابط میان انسان و طبیعت

از یکســو و روابط انسانها پس از شکلگیری جوامع نخستین ،از سوی دیگر ،فلسفه و

چگونگی شــکلگیری شهر و ســرانجام «جامعه مدنی» را با بهرهگیری از زیستآزمودهها
و خرد شــگفتانگیز خویش بهتصویر بکشد( .روسو 1386 ،الف و ب) اندیشه بنیادی این

کتاب بیانگر آن اســت که هرگونه مشروعیتی از مردم سرچشمه میگیرد .مشروعیت به
مفهوم بیان و کاربست اراده و خواستهای جمعی ،نیازمند شکلگیری قراردادی بر پایه

خواستههایی است که انسانها را به دور یکدیگر گردآورده است.

در نیمه دوم ســده نوزدهم ،همزمان با رشــد صنایع که با تغییر در قشــربندیهای

اجتماعی نیز همراه بود ،گونههای دیگری از سیاستگذاری عمومی با رویکردی اثباتگرایانه

و کمیگرایانه پدیدار شــد ،تا بهگونهای بتواند فراهمکننده منافع قشــرهای نوپدید تازه

بهقدرت رســیده ،باشد .برای نمونه ،مکنزی ( )1850که طرح وی بنیانی اثباتگرایانه و
کمی داشت ،از جمله پیشگامان پژوهشهای سیاستی (تجربی) در بریتانیا در سده نوزدهم

بهشمار میآید .در اروپا گونه جدیدی از متخصصان دانش سیاستی [بیشتر فنساالران و
1. Dunn
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دیوانســاالران] دست به اقداماتی زدند كه بیشتر بر ضبط منظم دادههای تجربی استوار

بــود .بازتاب این تغییر در رشــد پژوهشهای تجربی ،كمّ ی و مرتبط با سیاســت نمود
داشــت (لرنر ،بیتا؛ به نقل از دان )5 :2007 ،و کم کم علم آمار («علم حساب دولت») و
جمعیتشناسی ،به مانند رشتههای تخصصی بهسوی پیشرفت گام نهادند.

در اوان ســده بیستم ،همگام با تخصصیترشدن علوم و شکلگیری رشتههای علمی،

مرزبندیهای بین علم سیاست و علم اقتصاد ،جداسازی جستارها و فرضیهها درباره انگیزه

افراد و روششناسیهای گوناگون ،افزایش یافت .بهگونهای که عرصه کنش و کنشگران
مــورد مطالعه آنها ،با شــکلگیری و رشــد اقتصاد آزاد و رونقگیــری بخش خصوصی،
تفاوتهایی اساســی داشت .اندیشهپردازان سیاسی بیشتر به مطالعه کنشگران سیاسی

در قلمروهای سیاســی و اقتصاددانان به جستارگشــایی در قلمرو «بازار» و کنشگران آن
گرایش یافتند .مرز شناختشناســانه این دو قلمــرو ،را در دو مفهوم «منافع عمومی» و
«منافع شــخصی» میتوان بازیافت .چرا که چنین پنداشته میشد که کنشگران سیاسی
بهدنبال منافع عمومی هستند و دغدغههای آنها هنجاری است.

اما بر پایه انگاشتهای رفتارشناختی جریانهای حاکم اقتصادی برای مثال ،نظریههای

اقتصاد نوکالسیک که بر پایه خردورزی اقتصادی بنا نهاده شده است ،کنشگران اقتصادی،

منافع فردی خود را پیمیگیرند و در نتیجه گرانیگاه مطالعات آنها بر جستارهای اثباتی

پی نهاده میشــود .افزون بر تمایزات نظری ،آنچه قلمرو مطالعات رشتهای را از یکدیگر
جدا میسازد ،روششناسیهای گوناگون آنهاست .مطالعات علم اقتصاد ،بهویژه همسو با

جریان حاکم ،بهگونهای فزاینده ،با بهرهگیری از مدلهای ریاضی ،بیشتر بهسوی مطالعات
قیاسی گرایش دارد .حال آنکه ،مطالعات علم سیاست ،همچنان بیشتر بر پایه استداللهای

خردورزانه و با بهرهگیری از روششناســی اســتقرا تجربی انجام میشود( .مولر1986 ،1؛
روزن 1995 ،2و نسلین)2008 ،

در سده بیســت ویکم ،ناکارآمدی سیاستگذاری در چارچوب رویکردهای نولیبرال

باری دیگر آشــکار میشود .چنین پنداشــتی ،تنها به برخی اندیشهپردازان دانشگاهی و
غیردانشگاهی دگراندیش کرانه نمیگیرد ،که بهویژه پس از پایان جنگ سرد ،به حاشیه

رانده شــده بودند .هم اکنون ،نهادهایی چون بانک جهانی و برنامه توســعه ملل متحد

3

1. Mueller
2. Rouseau
3. UNDP
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( )2014که خود زمینهساز وضعیت پدید آمده ،هستند ،بازگشت به «قراردادهای اجتماعی»

را ،راه برونرفت از بحرانهای کنونی میپندارند .هرچند ،آنچه را که بانک جهانی 1با نگاه
اقتصادزده خود تنها به «تغییر ماهیت کار» فرو میکاهد ،در واقع تغییرات ژرف اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی و فنّاوری یا تغییرات در «ماهیت جهان» 2است ،که تغییر ماهیت کار

را نیز میتوان یکی از پیامدهای حاشــیهای آن انگاشــت .به هر حال ،بهرغم این دیدگاه
فروکاهنده ،راهحل پیشنهادی این نهاد مالی ،بیشتر سیاسی و اجتماعی بهنظر میرسد:

همســو شــدن با تغییر ماهیت کار ،نیازمند بازاندیشی در قرارداد اجتماعی است .ما

نیازمند ســرمایهگذاری در مردم و پشتیبانی از آنها ،بدون درنظر گرقتن وضعیت شغلی
آنها هستیم( .بانک جهانی)Viii :2019 ،
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در بخشــی دیگری از این گزارش ،بدون آن که به ریشــهیابی نقش سودجویانه بازار

(ســرمایهمحور) در درهم شکســتن قراردادهای اجتماعی پیشــین پرداخته شود که بر

خصوصیســازی حتی کاالهــا و خدمات عمومی ،مانند آموزش و بهداشــت و ،...بر پایه
رویکرد حاکم ،استوار بود ،آمده است:

قرار داد اجتماعی کنونی در بیشتر اقتصادهای نوپدید درهم شکسته است .همچنین

این قرارداد در برخی اقتصادهای پیشرفته ،بهگونه فزایندهای تاریخ مصرف گذشته بهنظر

میرسد .قرارداد اجتماعی نوین برای فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کارگران دریافتن
شــغلهای بهتر باید دربرگیرنده ســرمایه گذاری در سرمایه انسانی باشد( .بانک جهانی،

)10 :2019

نهادهایــی ماننــد بانک جهانــی و دیگر نهادهــا و دولتها ،همچنین بســیاری از

اقتصاددانهای (ارتدکس) همســو با جریان حاکم (بهویژه در کشــورهای جنوبی مانند
ایران) ،که گاه بســیاری از نهادهای دانشــگاهی را نیز در زیر چنبره خود نگهداشتهاند،

با نادیدهانگاشــتن نابرابریهای شــگرف و پیامدهای آن که به پیدایش گسلهای ژرف و
ناآرامیهای اجتماعی فزایندهای در بسیاری از جوامع انجامیده است ،همچنان دست نامرئی

بازار را ســاماندهنده تمامی این بیسامانیها میانگاشتند ،حال ،بازگشت به دولتهای
رفاه یا حتی گونهای از سوسیالیسم دولتی را راه درمان میپندارند:

1. World Bank

 .2شــاید گزیدهتر بود که با توجه به دگرگشتها ،کتاب بانک جهانی ( ،)2019با نام «تغییر ماهیت
کار» ( ،)The Changing Nature of Workتغییر ماهیت جهان ()The Changing Nature of World
نام میگرفت!

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

بنابراین ،در پی سرکشیهای عمومی ،یارانهها دوباره برقرار شدهاند .چنین پاسخی به

تغییرات پدیدآمده ،بهدلیل اینکه سودهای سازمانیافته 1که بهدلیل اصالحات (اصالحات
برآمده از تعدیل مانند خصوصیسازی و )...از بین رفتهاند ،در برخی کشورها بسیار افزایش

یافتهاند .دربرخی دیگر کشورها این رخدادها ،بهدلیل سستی قرارداد اجتماعی رویداده
اســت :شــهروندان به دولت اعتماد ندارند ،بنابراین در پرداخت مالیاتها تردید دارند و

نگران هزینه بیهوده آن هستند( .بانک جهانی)54 :2019 ،

قرارداد اجتماعی دربرگیرنده وظایف حکومتها در برابر شــهروندان و چشمداشــت

حکومــت از آنهاســت .این مفهوم بنیــادی در گذر زمان با دگرگشــتهایی همراه بوده
اســت .در بازه گســتردهای از تاریخ ،قراردادهای اجتماعی به زور و تهدید بر گردن مردم

نهاده شــده اســت .در روزگار کنونی ،پایداری قراردادهای اجتماعی به چگونگی عادالنه

پنداشــتن آن بستگی دارد .ژان ژاک روسو ،فیلسوف فرانسوی درکتاب  1762خود با نام
قــرارداد اجتماعی ،یا ،اصول حقوق سیاســی ،میپندارد (در چارچوب قرارداد اجتماعی)

بهدلیل اینکه همگان حقوق همگونی را از دست میدهند و وظایف همگونی نیز بر دوش
میگیرنــد ،آزاد خواهند بود .دیدگاه این بخــش از کتاب درباره قرارداد اجتماعی چنین
اســت :بستهای سیاستی که هدف آن مشارکت در پدید آوردن جامعهای عادالنهتر است.

(بانک جهانی)124 :2019 ،

در ادامه ،اهداف این بخش کتاب ،سه پرسش بازکاوی شده است:

ـ چگونه جامعه میتواند در زمینهای که کارهای نارسمی 2فراواناند و ماهیت کار در

حال تغییر است ،قرارداد اجتماعی نوینی را دراندازد؟

ـ اگر از دولتی خواسته شود قراردادی اجتماعی فراهم کند که هدفش بهبود عدالت

در جامعه باشد ،درونمایه آن در برگیرنده چه نکاتی خواهد بود؟

ـ حکومــت چگونه منابع مالی اصالحات پیشــنهادی را فراهــم میکند؟ این تمرین

سناریویی را برای سیاستمداران ،بسان بخشی از فرایندهای قانونگذاری و رایزنی ملی در

نظر میگیرد( .بانک جهانی)125 :2019 ،

ســرانجام ،بانک جهانی در پاسخ به این پرســش که «دولتها چه میتوانند بکنند؟»

چنین پاسخ میدهد:

 Organized Interests .1بهنظر میرســد منظور ســودهای منصفانه و برآمده از کار اســت .چراکه،
هماکنون بیشترین سودها از سرمایه پدید میآید.
2. Informal
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 .1سرمایه گذاری در سرمایه انســانی ،بهویژه سرمایهگذاری در آموزش خردساالن،

برای توسعه« مهارتهای شناختی 1باال و «توانمندیهای رفتاری ـ اجتماعی» 2آنها ،افزون
بر مهارتهای عمومی.

 .2بــاال بردن حمایــت اجتماعی ،برخورداری از کمینه کمکهای اجتماعی اســتوار

و تضمیــن شــده و بیمه اجتماعی پابرجا ،همراه با «اصالح مقــررات بازار کار» در برخی

اقتصادهای نوپدید ،میتواند به این هدف بینجامد.

 .3ایجاد سپهر مالی برای فراهم ساختن منابع مالی عمومی ،توسعه سرمایه انسانی و

پشتیبانی اجتماعی ،مالیات بر امالک در شهرهای بزرگ و مالیات بر قند یا تنباکو و زغال
راههایی برای افزایش درآمد دولتهاســت و نیــز از میان بردن فنون گریز از مالیاتی که

120

بسیاری از شرکتها برای سوداندوزی بهکار میگیرند .دولتها میتوانند سیاست مالیاتی

خود را بهینهســازی کنند و مدیریت مالیات را بهبود بخشند تا درآمد بدون افزایش نرخ
مالیات افزایش یابد( .بانک جهانی)9 :2019 ،

با کندوکاوی در سیر دگرگشت دانش سیاسی سده بیستم و بیست و یکم دو جریان

ناهمگرا را میتوان از یکدیگر بازشــناخت .جریان نخست که ریشه در سیر اندیشه دانش

سیاستی دارد ،جریانی است که از سوی اندیشهپردازان همواره دنبال میشد و بیشتر بر
پایه حقوق سیاسی درصدد ساماندهی اصولی جوامع بشری ،دنبال کردن «خیر عمومی» و
در واقع در پی «آسایش و خرسندی» شهروندان بوده است که به پنداشت کسروی (،)1311

فلســفه وجودی گرد هم آمدن انسانها و پیدایش «شهرگری» 3به مفهوم دیرینهشناختی

آن تلقی میشــود .این جریان اندیشهای ،بیش از فنون و فنساالری در سیاستگذاری بر
پایههای شناختشناسانه و دیرینهشناختی و با رویکردی نقادانه پای میفشارد؛ بهگونهای

که به مشارکت بیشینه افراد همراه با تکثرگرایی بینجامد.

حال آنکه ،جریان دوم ،بر پایه نیاز قدرت و بیشتر برای سر پا نگهداشتن حاکمان ،به استفاده

ابزاری از دانش سیاســتی تن درمیدهد و بیشتر رویکردی اثباتگرایانه ،عملزده و از باال به

پایین دنبال میشود .بر پایه چنین خوانشی ،دانش سیاستی بیشتر برای توجیه عملکردها تا
دستیابی به آسایش و خرسندی جامعه مدنی بهکار گرفته میشود .این جریان که بیشتر بر

چیرهدستی فنساالران و دیوانساالران تا اندیشه اندیشهپردازان تکیه میکند ،بیشتر به استفاده
1. Cognitive Skils
2. Social-Behavial Behavioral Skils
3. Civilization

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

از دانش تجربی گرایش دارد و میکوشد این دانش را از بار ارزشی تهی سازد.
چیستایی سیاست عمومی

استیون پیترسون )2008( 1خاطر نشان میسازد گرانیگاه مفهوم سیاست عمومی که گاه

به خطمشی عمومی نیز در فارسی برگردان شده است ،الزم است پاسخگوی چهار پرسش
چه کســی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟ و چگونه؟ ،باشــد .چرا که «سیاست» نتیجه پایانی یا

برونداد یک نظام پیچیده تصمیمگیری است که نقشآفرینان ،موضوع مورد نظر ،زمان و

چگونگی انجام آن ،نقش بهسزایی در ماهیت و اجرای آن دارند و از جمله عواملی هستند
که میتوانند میان «سیاست عمومی» و سیاست خصوصی مرزبندی کنند.

مفهومسازیهای گوناگونی در مورد سیاست عمومی انجام شده است .بر پایه بازکاوی

ادبیات این قلمرو ،شــاید بتوان این مفهومســازی را در دو رویکرد کلی دستهبندی کرد.

دسته نخست مفهومسازیهایی که بر نقش نظام سیاسی و کنشگران آن پای میفشارند.
که از جمله میتوان به پیترســون ( )2008اشاره کرد که سادهترین مفهومپردازی ،یعنی

«عملکرد دولتها» را سیاست عمومی میپندارد.

دســته دوم مفهومپردازیها ،گســتره نظری بارزتری را پوشش میدهند و چندان بر

کنشــگران این قلمرو پای نمیفشارند .ایلویز مالون )1995( 2و هارولد السول ،3سیاست
عمومی را گونهای «برنامه» میپندارند .الســول ،سیاست عمومی را «برنامهای دربرگیرنده

اهــداف ،ارزشها و کنشها» توصیــف میکند .در صورتیکه مالــون آن را دربرگیرنده
برنامههای سیاسی برای اجرای طرحهایی برای دستیابی به «اهداف اجتماعی» مفهومسازی
میکند .شاید بتوان پنداشت که هر دو دسته از مفهومسازیها ،در بازشناسی نقش اساسی

عرصه عمومی و تمامی بازیگران آن که به سیاست جنبه عمومی میدهد ،بازماندهاند .چرا

که سیاست عمومی چه بهسان کنش کنشگران سیاسی یا حتی برنامهای برای دستیابی

به اهداف اجتماعی ،هنگامی میتواند عمومی شود که در همکنشی با جامعه و مشارکت
فراگیر نقش آفرینهای مدنی مفهومسازی و تدوین شود.

1. Peterson
2. Malone
3. Lasswell
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پیامدها

پیامدها

کارایی

درهم تنیدگی

کنشهای عمومی

ابزار کنش

اهداف

تناسب
ارزیابی

اثربخشی
تأثیرات مورد انتظار
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جامعه

موضوعات و مسائل عمومی

نگاره  :1چیستایی سیاست عمومی (منبع :نگارندگان)

نکته مهمی که در نگاره  1نیز بازتاب یافته است و نقش جامعه مدنی را برجستهتر میسازد،

پاسخگویی به موضوعات و مسائل اجتماعی است که از زمینه اجتماعی و واقعیات زیستبوم مورد

مطالعه برگرفته میشود .بنابراین ،هر جامعهای از موضوعات و مسائل ویژه خود برخوردار است

ی کردن سیاستهای عمومی از جوامع دیگر و یا کاربست توصیه و پیشنهادهای
و تقلید و کپ 
برخی نهادهای قدرتمند جهانی که نسخه یگانهای را برای جوامع گوناگون میپیچند ،میتواند
آثار ،نتایج و پیامدهای ناخواسته و یا حتی شاید ناگواری را به همراه داشته باشد .بر پایه یافتههای

نظری یادشده ،میتوان مدل مفهومی جستار را در نگاره  2بهتصویر کشید.

سیاستگذاری عمومی
(فراهم کردن خیر عمومی)

سیاستگذاریهای آموزش عالی
 .1فراهم ساختن دسترسی همگانی به آموزش پایه
 .2فراهم ساختن فرصت برابر به آموزش عالی
 .3فراهم کردن منابع مالی
 .4پایش /ارزیابی و بازنگری در سیاستها

شکلگیری ملت ـ دولت
بر پایه قرارداد اجتماعی

کارویژههای اصلی دگرگون شدن حکومتها
 .1پشتیبانی اجتماعی
 .2سرمایهگذاری در نیروی انسانی از رهگذر آموزش
 .3ایجاد فضای مناســب بــرای بودجهبندی در
توسعه انسانی

نگاره  :2مدل مفهومی پژوهش سیاستگذاری آموزشی در بستر سیاستهای عمومی (منبع :نگارندگان)

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

روششناسی

ماهیت کیفی و میان رشــتگی این جستار گشایی ،کاربست روششناسی چندگانهای را
گریزناپذیر میســازد .بازمفهومسازی نقادانه مفهوم نظری و عملی سیاستگذاری عمومی

که بهویژه در برگیرنده مفهوم سیاســتگذاری آموزشــی و آموزش عالی ،بهســان یکی
از ســه کارویژه بنیادی ملت ـ دولتها نیز هســت ،نیازمند جستارگشاییهای نظاممند
نظری و کتابخانهای ژرف گســتردهای بود( .مککلوچ )2004 ،1برکشیدن دگرگشتهای
مفهومی سیاســتگذاری عمومی در گذر زمان ،همچنین نیاز به بازکاوی دیرینهشناختی

این مفهوم را ناگزیر ســاخته بود .افزون بر آن ،کاربست رویکرد تحلیلی و نقادانه نیازمند
مقایسه مفهومسازیها در گذر زمان ،از سده میانی تاکنون بود( .برای نمونه :نک جدول

 )1بازنگریهای نوین در این مفهومسازیها که حتی نهادهای مالی نولیبرال مانند بانک

جهانی و یو.ان.دی پی .را ناگزیر از بازنگری در نگرشهای همیشگی خود ،در زمینۀ نقش و
کارویژههای ملت ـ دولتها بهویژه در قلمرو سیاستهای عمومی و سیاستگذاری آموزشی

کرده است ،برگستره مطالعات نظاممند کتابخانهای افزود .گذشته از آن ،نیاز به بازخوانی
اندیشــههای پیشینیان که در نگرشهای نوین بازتابی ژرف و گسترده یافته است ،بخش
دیگری از مطالعات کتابخانهای را پوشش داده است.

بیتردید کاربست رویکرد نقادانه و تحلیلی ،بازگشت مقایسهای به مطالعات پیشین را

نیز پیش رو مینهاد ،که بخش دیگری از روش کیفی کتابخانهای (یا پژوهش اســنادی)

2

را پوشــش میداد .به این ترتیب ،مفاهیم و پایههای نظری برای تحلیل کیفی و نقادانه
سیاســتگذاری در بخش آموزش و آموزش عالــی از دوره قاجار تا دوره پهلوی که بخش

دیگری از این جستار را پوشش میدهد ،پدید آمد.

بازکاوی ساختارها ،فرایندها و عملکردهای سیاستگذاری در آموزش و آموزش عالی در

اواخر دوره قاجار و در دوران پهلوی ،در گام نخست نیازمند جستجو و گردآوری اسنادی

بود که دسترسی به برخی از آنها دشوار مینمود .گام دوم ،مطالعه مفهومی و تطبیقی این
اســناد بود که برای برکشیدن دگرگشتهای ساختاری ـ فرایندی سیاستگذاری آموزش

عالی در گذر زمان بدان نیاز بود .بررسی عملکردهای سیاستگذاری در بخش آموزش عالی،

با توجه به در دسترس نبودن بسیاری از اسناد و کمبود مطالعات عملکردی و ارزیابی ،با
1. McCulloch
2. Documentary Research
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مطالعه اندک آثار در دسترس ،با رویکرد نظاممند 1و انتقادی 2انجام شده است و بر پایه

یافتههای آن ،فرایند شکلگیری سیاستهای عمومی بخش آموزش به روایت رخدادهای

تاریخی ،سیر دگرگشت نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در نظام آموزشی نوین ایران و
الگوهای نهادی آن دوران ،برای نخستین بار نگاشته شده است.

یافتههای پژوهش

برای درک بهتر دگرگشــت سیاستگذاریهای آموزشی ،نخست ،بر پایه یافتههای نظری،

برجســتهترین ویژگیهای سیاســتگذاری خوب در نگاره  3بهتصویر کشیده شده است.
ســپس فرایند دگرگشت بنیانهای دانش سیاســتی از جامعه سنتی تا جامعه دانش در
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جدولهای  1و  ،2بر پایه .فرایافته 3پژوهشهای بازکاوی شده در جدول  1و  2گنجانده
شــده است( .روسو ،4بیتا و 1386؛ مورن1384 ،5؛ برتون2003 ،6؛ دیم2001 ،7؛ نایت،8

 2003و 2004؛ موک 2000 ،9و 2007؛ دانیل2003 ،10؛ دریدا2001 ،11؛ پاپااستفانو،12
2005؛ استرومکیســت2007 ،13؛ ریزوی2007 ،14؛ پورتر و لســلی2000 ،15؛ شولتز،16
2007؛ اسلوتر ولسلی1997 ،17؛ استول2007 ،18؛ سادوفسکی2017 ،19؛سولکوفسکی،20

1. Syatematic Review
2. Critical Review
3. Meta Synthesis
4. Rouseau
5. Morin
6 Breton
7. Deem
8. Knight
9. Mok
10. Daniel
11. Derrida
12. Papastephanou
13. Stromquist
14. Rizvi
15. Porter & Lesley
16. Shultz
17. Slaughter & larry leslie
18. Stohl
19. Szadkowski
20. Sułkowski
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2017؛ اســتایر2003 ،1؛ رودز2003 ،2؛ سندل2016 ،3؛ مارجینسون 2006 ،4و 2011؛
مکفارلین2007 ،5؛ لسلی و سلوتر1998 ،؛ روی2017 ،6؛ ایزاک2017 ،7؛ حاالم2017 ،8؛

ژیرو 2011 ،2002 ،9و 2017؛ سالمی2003 ،10؛ حمزه و دیگران1396 ،؛ جاودانی ،1388

 1398 ،1392و بیتا)

سپس این سیاستها در دوران پهلوی با رویکرد تاریخی ،تحلیلی و انتقادی ،کندوکاو

میشوند.

نگاه به جلو
فراگیری

نکاه به بیرون
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بنا نهادن
سیاست بر
پایه شواهد و
مستندات

بههم پیوستگی
ویژگیهای دهگانه
سیاستگذاری خوب

نوآوری،
نرمشپذیری و
آفرنشگری

درس گرفتن

ارتباطات

بازنگری
ارزیابی

نگاره  :3ویژگیهای دهگانه سیاستگذاری خوب ،منبع :راهنمای عملی سیاستگذاری در ایرلند
شمالی ()2011
1. Stier
2. Roahdes
3. Sandel
4. Marginson
5. Macfarlane
6. Roy
7. Izak
8. Hallam
9. Giroux
10. Salmi

راهبرد فرهنگ /شماره پنجاه و ششم /زمستان 1400

جدول  :1دگرگشتهای مفهومی و رویکردی در قلمرو بنیانهای دانش سیاستی از جامعه سنتی
تا جامعه دانش
جامعه پساصنعتی
جامعه دانش
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ـ دولت (بازگشت به قرارداد
اجتماعــی) مردمســاالر،
شفاف و پاسخگو به جامعه
و در پی آسایش وخرسندی
و خدمتگزار شــهروندان و
زیستبوم جهانی
ـ سیاســت عمومــی در
جستجوی خیر همگانی
ـ دانش سیاســتی ،بر پایه
مفاهیم و بنیانهای نظری اســتوار و
رویکردها خردورزی نقاد و نواندیش
و فراکنشانه
ـ تحلیــل سیا ســت :
آیندهاندیشــانه و همسو با
پایداری
ـ دانش پویا ،در جستجوی
حقیقتهــا و در خدمــت
جامعه بشــری و زیستبوم
او (پایداری)

جامعه اطالعات
ـ دولــت (قراردادچندگانه
تجــاری) فنّاوریســاالر،
خدمتگزار بازار جهانی
ـ سیاســت عمومــی در
جستجوی خواست و سود
بنگاهداران و سیاستگذاران
ـ دانش سیاســتی بر پایه
خــردورزی فنّاورانــه بــا
رویکردی ایدئولوژیک و بر
پایه ارزشهــا هنجارها و
سازوکار بازار
ـ تحلیــل سیا ســت
آیندهنگرانه بر پایه آیندهای
ناپیدا و ناپایدار
ـ دانش بسان کاالیی برای
داد و ســتد و ارزش افزوده
و در خدمــت بنگاهداران
(توسعه پایدار)

جامعه صنعتی

جامعه سنتی

ـ دولت (قــرارداد تجاری
ـ صنعتــی) فنســاالر،
خدمتگزار صنعــت و بازار
ملی
ـ سیاســت عمومــی در
جستجوی گسترش صنعت
و رشد فزاینده اقتصادی
ـ دانش سیاســتی :بر پایه
مطالعــات پراکنده تجربی
و خــردورزی ابــزاری و
اقتصادی :رهــا از ارزشها
و هنجارهــای اجتماعی و
زیستبومی و واکنشانه
ـ تحلیــل سیا ســت :
آیندهبینانه بر پایه آیندهای
که ادامــه و تکــرار وضع
موجود است.
ـ دانش بهسان ابزاری برای
تبدیل به ثروت در خدمت
اربابان صنعت

ـ حاکمان فرازمینی و خود
محــور (قــرارداد زورکی)،
برآوردهکننده خواســت و
اراده حاکمان
ـ سیا ســت عمو مــی :
خودکامــه ،تمامیتخواه و
خاندانی
ـ دانش سیاســتی :بر پایه
خرافه ،فالبینی ،نقلگرایی
و...
ـ تحلیــل سیا ســت :
پیشگویانــه خوشــایند
حاکمان
ـ دانش ایستا ،در جستجوی
لشکرگشی و کشورگشایی
در خدمــت حاکمــان
(گسترش قلمرویی)

جدول  :2دگرگشتهای بنیانهای دانش سیاستی درقلمرو فرایندها و نقشآفرینان از جامعه
سنتی تا جامعه دانش
جامعه پساصنعتی
جامعه دانش
ـ فراینــد تصمیمگیــری
چرخــهای ،از پایین به باال
و از بــاال به پاییــن و توافق
عمومی
فرایندها ـ فراکنشــی و همــراه بــا
همکنشی اجتماعی
ـ سیاستپژوهانه
ـ دانشبنیان
ـ دانش = ارزش

جامعه اطالعات

جامعه صنعتی

جامعه سنتی

ـ فرآینــد تصمیمگیــری ـ فراینــد تصمیمگیری با ـ از باال و در باال
ـ خودمحورانه
غلتان و بر پایه دگرگشــت چیرگی فنساالران
ـ فرد /نقل بنیان
ـ کنشگرانه ابزاری
بازار
ـ واکنشی و متکی بر خرد ـ نسخهپیچی فنساالرانه ـ آزمــون و خطــا ،رمل و
اسطرالب ،فال و جادو و نقل
ـ فن و ابزار بنیان
و سازوکار بازار
ـ حکم /فرمان = ارزش
ـ ابزار= ارزش
ـ ارشادی بازارساالرانه
ـ فنّاوری واطالعاتبنیان
ـ اطالعات = ارزش

ـ بنگاهداران (کارافرینها) ـ فنســاالران ملــی و ـ قدرتمنــدان سیاســی/
ـ جامعه مدنی بشری
عقیدتی
بینالمللی
ـ نهادهای مدنی مردم نهاد جهانی
نقشآفرینان
پژ و هشــگر ا ن  /ـ بنگاههای فنّاوری و مالی ـ شــرکتها و نهادهــای ـ نهــاد حاکمیــت ،رمال،
ـ
اصلی
فالبین .خوابپردازان
رسمی حرفهای
سیاستپژوهان/کنشــگران ـ رایزنان بنگاهساز
ـ رایزنان چربزبان
ـ رایزنان فنساالر
اجتماعی
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خاستگاه سیاستهای آموزشی ایران در پایان دوران قاجار و اوان دوره پهلوی

سیاستهای آموزشــی در این دوران فراز و فرودهای بسیاری را پشت سرگذاشته است.
این سیاستها بهرغم ایستادگی برخی قدرتمداران و حاکمان در برابر آنها ،در گذر زمان

بهنظر میرسد جدای از نقشآفرینی برخی از اندیشهپردازان ایرانی ،که از نگاه بسیاری از
نویسنگان دور مانده است ،از عوامل سهگانهای نیز تأثیر پذیرفتهاند که هر یک بهگونهای
با سپهر بینالمللی پیوند میخوردند.

 .1سیاســتمداران منورالفکری که با دیدن پیشرفتهای دنیای خارج ،تغییر در آداب

تربیت و تعلیم را ضروری میدانستند.

 .2سفرنامههای سیاحان و روزنامههایی که در داخل یا خارج ایران انتشار مییافت و

موقعیت دنیای خارج با کشور را مقایسه میکرد.

 .3گشــایش اولین مدارس توســط مبلغان دینی خارجی ،که اساساً بر مبنای اهداف

آموزشی دنیای خارج و با بهرهگیری از روشهای معمول کشور بنیانگذار آن ،موجودیت

یافته بودند( .محبوبی اردکانی)8 :1354 ،

آموزش نوین در ایران با محوریت سیاستهای آموزشی آزموده شده در دنیای پیشرفته

آن روزگار شکل گرفت .نوآوریهای آموزشی میرزا حسن تبریزی معروف به میرزا حسن

رشــدیه ( )1230-1323در قلمرو روش تدریس در بستر نواندیشی و نوجویی ،برآمده از
دیرینه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و ارتباطات بینالمللی بارور شد و بهتدریج پا گرفت.
میتوان دریافت که نخســتین نهادهایی که میتوان از آنها بسان «نهاد سیاستپژوه» در

بخش آموزش یاد کرد ،با کوشش و نوآوریهای افراد در حاشیه قدرت شکل گرفته است

که از جمله میتوان از انجمن امنای مدرســه رشــدیه نام برد .در این میان ،دولتمردان،
برای گســترش اقتدار خود میکوشــند که اداره آنها را در دســت خود بگیرند .سرانجام

نخستین شوراهای عالی دولتی نیز شکل میگیرد .نکته درخور درنگ دیگر اینکه ،هدف
بســیاری از دولتمردان ،بهویژه شــاه و دربار ،به زیر کنترل درآوردن این نهادها بود تا از

گســترش آگاهی و دگراندیشــی و فراگیرشــدن آن در جامعه جلوگیری کنند ،اگر چه

چنین پنداشتی در تمامی دولتمردان درگیر فراگیر نبود .بهگونهای که گاه از غفلت شاه
و صدراعظم استفاده میشد و نهادهای آموزشی نوینی شکل میگرفت (کریمی)1391 ،
نگاره  4فرایند شکلگیری این سیاستها را ترسیم میکند.

1

 .1مدرسه دارالفنون که با همت میرزا تقیخان امیرکبیر درست بیست سال پیش از دارالفنون توکیو
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هی
آگا

نا

دیرینه درخشان علمی ـ
فرهنگی و مبلغان دینی
خارجی

گیر
فرا

مق

اوم
ت

دربا

رو

رو
حانی

ون

سن
تی

شکلگیری سیاستها
و نهادهای سیاستگذار

سفرنامههای ایرانی و
خارجی

سیاستهای عمومی بخش آموزش
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دگراندیشان ایرانی:
ـ نویسندگان و معلمان اجتماعی
ـ برخی مقالههای رسمی
ـ روحانیون پیشرو
نشــر نظرات پیشرو در زیست
آزمودههای بینالمللی (عثمانی/
اروپایی)

ـ شــکل گیری تقاضای
اجتماعی بــه یادگیری
نوین
ـ نارضایتــی از وضعیت
نابســامان اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی و
فرهنگی

نگاره  :4فرایند شکلگیری سیاستهای عمومی بخش آموزش به روایت رخدادهای تاریخی
(منبع :نگارندگان)

سازماندهی سیاستگذاری آموزشی ،گام نخستین :انجمن امنای مدرسه رشدیه

نخستین گام برای سامانبخشی سیاستگذاری در ایران ،با گشایش «انجمن امنای مدرسه
رشــدیه» از سوی میرزا حســن رشدیه برداشته شد .هدف او از این کار سامان بخشیدن

به فعالیتهای فرهنگی و اداره امور مدرســه بود( .قاسمی پویا )195 :1377 ،تا آنجا که
با تشــکیل این انجمن «دخل و خرج مدرســه هم به اختیار ایشــان گذاشت»( .جاللی،

زندگینامه)114 :

تأســیس شده بود ،در آغاز کارش شاگردان برجســتهای تربیت کرد ،اما بهتدریج مقام خویش را از
دست داد .بهقول محبوبی اردکانی مدرسه دارالفنون« :در آخر کار به روزی افتاده بود که غالب ًا مدیر و
ناظم و اعضایش بایست اوقات خود را به دفاع از حملههای کودکانه عزیزالسلطان و همبازیهایش
مصروف دارند .در دفاتر یومیه دارالفنون بارها نوشته شده است :امروز مقرب الخاقان ،عزیزالسلطان با
سی چهل نفر از بچههای کوچه وارد حیاط دارالفنون [شده] و مانع از کار محصلین شدند[ ،ملیجک]
نســبت به کارکنان مدرسه خیلی بیاحترامی کرد .یا آنکه با سنگ و چوب در و پنجره و شیشههای
مدرسه شکست»( .محبوبی اردکانی)309-310 :1370 ،
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شورای معارف ()1319

در  1319ق ( 1280خ) اتابک اعظم میرزا علیاصغرخان امینالسلطان ،در زمان صدارت

خود ،دســتور پینهادن شــورایی را داد که کار انجمن معارف را دنبال کند و خواست که
این شــورا در سطح عالی باشد و طرح تشکیالت وزارت علوم را نیز بریزد ،نیرالملک این

شــورا را با نام «شورای معارف» تشــکیل داد( .عیسی صدیق )1336 ،این شورا نخستین
نهاد سیاستگذاری خودجوش بود.

نخستین کار این شورا پس از تصویب آییننامه داخلی و تدوین نظامنامه تشکیل وزارت

علوم و معارف ،تهیه الیحه قانون اساسی تعلیم و تربیت ایران و تسلیم آنها به مجلس بود

که بهسرعت انجام شد .بر پایه آن ،مدارس به سه دوره ابتدایی ،متوسطه و عالی در دو گونه
دولتی و ملی یا خصوصی تقسیم شد .هدف شورا «توسعه علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع

نقایص تحصیلی ،علمی و فنی» بود که بهگونهای پیاپی و با کوشش فراوان دنبال میشد.

قانون اداره وزارت معارف ،اوقاف و صنایع مســتظرفه در  28شــعبان  1328ق (11

شــهریور  1289خ ).بهتصویب مجلس شورای ملی رســید .قانون اساسی معارف در 28

ماده ،در دهم ذیقعده  1329ق ( 1290خ ،).بهتصویب مجلس شورای ملی رسید که در

آن ،اصول حاکم بر تعلیم و تربیت کشور و همه مسائل آموزش و پرورش ،از قبیل تعاریف

واژهها ،برنامهریزی دروس ،دورههای تحصیلی ،شــروع و پایان تحصیل ،شرایط گشایش
آموزشگاهها و مدیریت مدارس ،ضوابط امتحانی و انواع مدارک تحصیلی ،تقسیم مدارس

به ابتدایی ،متوسطه و عالی و مکاتب دهکده ،نظام اداری ،تأمین هزینهها و ضوابط مصرف

منابع مالی و انواع ممنوعیتها و مجازاتها را شامل میشود( .نائینی)604 :1382 ،
بیتا

 1315هـ  .ق
 1276هـ  .ش
 1319هـ  .ق
 1280هـ  .ش

انجمن امنای رشیدیه

انجمن تأسیس مکاتب
ملیه /انجمن معارف

شورای معارف

شورایعالی معارف/
 1319هـ  .ق
 1280هـ  .ش شورایعالی دولتی معارف

نگاره  :5سیردگرگشت نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در نظام آموزشی نوین ایران (1300-
 1319هـ .ق) ( 1261-1280هـ .ش) (منبع :نگارندگان)
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شورایعالی معارف

برخالف رویههای جاری کنونی و پنداشت برخی نویسندگان ،همانگونه که از نام اینگونه

نهادها برمیآید ،نقش اینگونه شوراها در قلمرو سیاستگذاری ،به رایزنی و سیاستپژوهی

و تدوین آییننامههای آموزشــی کرانه میگرفته اســت که سرانجام میتوانسته است به
پیشــنهاد الیحهای بینجامد که نیازمند پشت سر گذاشتن فرایندهای قانونی بوده است.

بهسخنی روشنتر مصوبات شورا ،بهرغم قانونی بودن آن ،بدون پشت سرگذاشتن فرایندهای

قانونی ،به اجرا در نمیآمده اســت .هدف از ایجاد این شــورا« ،توسعه دوایر علوم و اشاعه
معارف و فنون و رفع نقایص تحصیالت علمی و فنی شورای عالی معارف تشکیل میشود

که شعب آن در مراکز ایاالت و والیات موافق قانون مخصوص دایر خواهد شد» یاد شده
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است (ماده ( .)1مجلس شورای ملی)1300 ،

نکات برجسته و درخور درنگ این قانون را میتوان چنین برجسته ساخت:

پیشبینی داراالنشا (دبیرخانه) دائمی برای پایش و مستندسازی که «وظیفه آن تحریر

مذاکرات و نوشــتهها و ضبط دفاتر و اســناد و تهیه گزارشهای الزم در حدود عملیات
مختص شورا خواهد بود (ماده ( .)8مجلس شورای ملی)1300 ،

بهرغم کوشــش برای دولتی نامیدن این شــورا ،اعضای هیئت شورایعالی معارف از

ده نفر عضو رســمی تشکیل میشــود :یک نفر مجتهد جامعالشرایط ،دو نفر از رؤسای
مدارس عالیه و متوسطه ،دو نفر از معلمان درجه اول مدارس عالیه و متوسطه و پنج نفر

از دانشمندان مملکت.

ماده  .3شــورایعالی معارف عالوه بر اعضای رســمی تــا ده عضو افتخاری میتواند

داشته باشد.

ماده  .4کلیه اعضای شورایعالی معارف باید دارای شرایط زیر باشند:

 .1خدمات شایان به معارف مملکت کرده باشند.
 .2الاقل سی سال داشته باشند.

 .3دارای معلومات و اطالعات الزمه بوده باشند.

 .4موصوف به صحت عمل و حسن اخالق و عقیده بوده و محکوم به جنحه و جنایات

نباشند.

ماده  .5وزیر معارف اعضای رسمی و افتخاری شورایعالی معارف را برای مدت چهار

ســال انتخاب میکند و بهموجب فرمان همایونی رســمیت میدهد و بعد از انقضای دو

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

سال از دوره اول نصف اعضا به حکم قرعه خارج و جانشین آنان انتخاب میشوند و از آن
به بعد بهجای نصف اعضایی که مدت چهار ســال عضویت آنها تمام شده دوباره انتخاب

بهعمل خواهد آمد (ماده ( .)2مجلس شورای ملی)1300 ،

ـ مهمتر اینکه اعضای شورا حقوقی دریافت نمیکردند( .ماده  )7برگزیدن اندیشمندانی

همچون دهخدا ،فروغی و ...بر کیفیت عملکرد این شورا افزوده است.

ـ برخورداری از شــعب در مراکز ایاالت و والیــات (ماده  )1از جمله پیشبینیهایی

است که میتوانست به تمرکززدایی و فراگیری در تصمیمسازیها بینجامد.

ـ معاونت فکری به وزیر در هر نوع مســئله و مشــکلی که به آن هیئت رجوع نماید»

به این شورا نقش «اتاق فکر» وزارت را میدهد (ماده ( .)12مجلس شورای ملی)1300 ،

ـ مشــارکت دادن دیگــر بازیگران اصلی نهادهای آموزشــی غیررســمی در فرایند

تصمیمســازی ،افزون بر کاهش رویارویی احتمالــی در برابر تصمیمها برای تغییرات ،به

این شورا نقش فراگیر ملی در نظام آموزشی کشور را میدهد.

ـ بهنظر میرسد ،شرح وظایف این شورا بهگونهای با دقت تدوین شده است ،که نهتنها

اصلیترین مسائل نظام آموزشی آن دوران را پوشش میدهد ،بلکه حتی ،از موازیکاری

نهادهای موجود و تصمیمگیری در مواردی که بار مالی و مسئولیت حقوقی دارد ،جلوگیری
میکند (نک .ماده ( .)13مجلس شورای ملی)1300 ،

نظامنامه داخلی این شورا که توسط اندیشمندانی همچون میرزا علیاکبرخان دهخدا،

محمدعلی فروغی ،غالمحسینخان رهنما و دکتر مسیح الدوله تدوین شده است ،از جمله
نظامنامههایی است که میتواند سرمشقی در این زمینه قلمداد شود.

شورایعالی معارف که وزیر معارف ریاست آن را بر دوش داشت ،بر مبنای کارویژههای

بازتاب یافته در اساسنامه آن ،بیشتر نهادی اندیشهورز و تصمیمساز در سیاستهای خرد

آموزشــی بهشــمار میرفت .به این ترتیب ،میتوان دریافت که با شــکلگیری نهادهای
قانونی و قانونگذار ،نقش افراد ،که در دورههای پیشین بسیار پررنگ بود ،جای خود را به

نهادهای رسمی میدهد .بر پایه اسناد و مطالعات انجامشده ،الگوی نهادی سیاستگذاری
در قلمرو آموزش کشور در آن دوران را میتوان چنین بهتصویر کشید.
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شورای نهادهای

پیادهسازی
برنامهها
نهادهای آموزشی
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داراالنشا (دبیرخانه)
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

هیئت دولت
مجلس شورای ملی

شعب ایالتی و والیتی

رایزنی ،اجماع و تصمیمسازی تصمیمگیری سیاستگذاری
تصویب لوایح تصویب قوانین
در عرصه محلی و ملی

شورایعالی معارف

نگاره  :6نگاشت نهادی نخستین الگوی نوین سیاستگذاری در نظام آموزشی ایران ()1276-1313
(منبع :نگارندگان)

پس از گذشت بیش از نیم سده از تشکیل وزارت علوم ،در تاریخ  28شعبان  1328هـ

.ق ( 1289/6/11خ« ).قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه» بهتصویب

رسید و برای نخستین بار دولت ،بهگونه رسمی و بر پایه قانون« ،فراهم ساختن منابع مالی

و دسترسی همگانی به آموزش را بر دوش گرفت» و تشکیالت و وظایف وزارتخانهای که
اداره این امر بزرگ را بر دوش داشــت بر پایه قانون مشخص شد .در همین ارتباط برای

وزارت معارف یک دایره وزارت ،یک اداره کل ،سه اداره (تعلیم عمومی ،معارف و اوقاف)،
سه دایره (تحقیقات ،تفتیش و محاسبات) و یک هیئت شورای معارف در نظر گرفته شد.

در قانون یادشــده «اجرای قوانین موضوعــه در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف»،

«تهیه اســباب تحصیالت ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیالت متوســطه و عالیه»

و «حفظ ارتباط با اداره معارف ایران با ســایر دول» از برجســتهترین وظایف وزیر معارف
تعیین شده بود.

با تصویب قانون اساسی معارف ،در روز پنجشنبه دهم ذیقعده  1329هـ .ق [1290

خورشیدی] ،بستر قانونی الزم برای اجرای مجموعه نسبتاً کاملی از سیاستهای آموزشی

مورد نظر نوگرایان فراهم آمد .بر پایه قانون یادشــده مکتب و مدرسه بهسان «تأسیساتی
برای تربیت اخالقی و علمی و بدنی نو» تعریف و مقرر شــده بود که «پروگرام مدارس و

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

مکاتب از طرف وزارت معارف معین میگردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی
و نشو و نمای بدنی ملحوظ باشد» (ماده ( .)2مجلس شورای ملی)1290 ،

در سال  1317بهدنبال تغییر نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ ،شورایعالی معارف

نیز به شورایعالی فرهنگ تغییر نام یافت ،اما همچنان به وظایف خود ادامه داد ،هر چند
که با تصویب قانون تأســیس دانشگاه تهران و تشکیل شورای دانشگاه بخشی از وظایف
ال بر عهده شورای دانشگاه قرار گرفت .در تاریخ  18دیماه 1331
شورایعالی فرهنگ عم ً

خورشیدی قانون تشکیل شورایعالی فرهنگ مشتمل بر  12ماده و ده تبصره بهتصویب
مجالس سنا و شورای ملی رسید( .نائینی)910 :1383 ،

قانون تشکیل شــورایعالی فرهنگ (مصوب  18دی ماه  1331شمسی مجالس سنا و
شورای ملی ،دوران پهلوی دوم)

پس از گذشــت  14ســال ،قانون نوین شورایعالی فرهنگ برای «نظارت در کلیه شئون
فرهنگی کشور و توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسالمی

و تعلیم مفاخر ملی و اهتمام در تهذیب اخالق عمومی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی

شورایعالی فرهنگ تشکیل شد»( .قانون تشکیل شورایعالی فرهنگ)1331 ،

در مقدمه ،نقش این شورا «نظارتی» تعیین شده بود .اما با گذری بر وظایف آن میتوان

دریافت که بیشــترین بار وظایف آن اجرایی و بیشــتر به صدور مجوز و تأیید و تصویب
مــدارک کرانه میگرفت .پس از ابالغ این قانون ،شــورا بــا اعضای جدید ،کار خود را در
بهمن ماه  1331آغاز کرد .اما در کمتر از یک ســال و در پی کودتای  28مرداد ،1332
شــورا ،مانند بســیاری از نهادهای دیگر ،از ادامه کار بازداشته شد .در آبان ماه  ،1332با
تغییراتی در اعضای آن ،شــورا کار خود را دوباره از ســر گرفت .اما دیری نپایید که با به

کنار نهادن لوایح مصوب دولت محمد مصدق ،از سوی نخستوزیر وقت (سپهبد فضلاهلل
زاهدی) ،قانون شورای فرهنگ با رأی شورای فرهنگ در سال  1333بیاعتبار تلقی شد و

بهگونهای صوری قانون شورایعالی معارف جایگزین آن شد( .مجلس شورای ملی)1331 ،
تبدیل وزارت فرهنگ ،اوقاف و صنایع مستظرفه به دو وزارت و یک سازمان

شورای عالی فرهنگ ،بهرغم بیاعتبار شناخته شدن ،همچنان تا یک دهه ()1333-1343

پا برجا ماند .در شــهریور ماه  ،1343طرح مقدماتی اصالح نظام آموزشی از سوی وزارت
فرهنگ ،اوقاف و صنایع مســتظرفه تهیه و به شورایعالی فرهنگ پیشنهاد شد .از سوی

دیگر بهدلیل گســترش نهادهای آموزشی و افزایش شمار دانشجویان و دانشگاهها نیاز به
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تغییرات گستردهتری را پدید آورده بود .چرا که ،شورایعالی فرهنگ و وزارتخانه یادشده،

از پاسخگویی به نیازهای فزاینده دانشگاهها در مورد برنامههای آموزشی و درسی ناتوان
بود .افزون بر آن ،زمزمه اندیشه برخورداری دانشگاهها از استقالل ،در میان دانشگاهیان
ریشه دوانده بود .به این ترتیب ،اختیارات شورایعالی فرهنگ در این امور کمرنگ و در

مواردی این اختیارات از آن گرفته شــده بود .در پی این تغییرات ،الیحه تشکیل وزارت

آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف ،از سوی دولت به مجلس شورای

ملی فرســتاده شــد که مورد تصویب نیز قرار گرفت .بر پایه این قانون ،وزارت آموزش و

پرورش عهدهدار انجام وظایفی شــد که به آموزش کشور از سطح ابتدایی تا سطوح عالی
ارتباط داشت( .نائینی)613 :1383 ،
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با این جداســازی ،دانشــگاهها از استقالل نسبی برخوردار شــدند و امور مربوط به

برنامهریزی آموزشــی و درســی ،جذب استاد ،شــرایط پذیرش دانشجو و وضع مقررات
استخدامی بهگونهای غیررسمی در اختیار دانشگاهها قرار گرفت.
شورای دانشگاه(ها)

در تاریخ هشــتم خردادماه  1313خورشــیدی ،با تصویب «قانون اجازه تأسیس دانشگاه
تهران» ،مجلس شــورای ملی به دولت اجازه داد که «برای تعلیم درجات عالیه و فنون و

ادبیات و فلسفه» مؤسسهای بهنام دانشگاه در تهران تأسیس کند .با تصویب قانون یادشده
«تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه ،تدوین دستور تحصیالت دانشکدهها؛ تعیین شرایط

گرفتن درجه و تصدیقنامه و دیپلم؛ تهیه نظامنامههای الزم جهت امتحانات و پیشــرفت
کار دانشکدهها؛ اظهارنظر در مورد اشخاصی که بهسمت استاد و دانشیار از طرف شورای

هر دانشکده پیشنهاد شدهاند؛ پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصالح کار دانشگاه
باشــد و معاونت و کمک فکری به رئیس دانشــگاه» بهسان وظایف شورای دانشگاه اعالم
شده بود( .ماده  ،5مجلس شورای ملی )1313 ،به این ترتیب با تشکیل شورای دانشگاه

تهران ،بخش چشــمگیری از کارویژههای شــورایعالی معارف به شورای دانشگاه واگذار
شد .با تصویب قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها در سوم خردادماه  ،1328از دامنه
فعالیت شورایعالی معارف نیز کاسته شد.

هیئتهای امنا

هیئت امنای دانشــگاه برای نخستین بار در اساسنامه دانشگاههای ایران ،مصوب نهصد و
نود و هشــتمین جلســه به تاریخ  1339/8/8شورایعالی فرهنگ ،بهسان نخستین رکن

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

از ارکان ســهگانه دانشگاه معرفی شد و «تصویب تأسیس دانشکدهها و مؤسسات علمی و
فنی و هنری وابسته؛ تصویب بودجه ساالنه دانشگاه؛ تصویب پیشنهاد رئیس دانشگاه در
مورد رؤسای دانشکدهها ،استادان ،دانشیاران ،استادیاران و دبیران و تعیین حقوق آنان و
انتخاب رئیس دانشگاه از بین سه نفر نامزد پیشنهادی شورای دانشگاه و معرفی به وزیر

فرهنگ برای تصویب» ،بهسان وظایف آن هیئت معرفی شد( .شورای فرهنگ)1339 ،

بر پایه اساســنامه دانشگاه ملی ( ،)1339/8/8این دانشگاه نخستین دانشگاهی است

که از هیئت امنا برخوردار میشــود .در این اساســنامه ،دانشگاه از سه رکن هیئت امنا،

رئیس دانشگاه و شورای استادان دانشگاه برخوردار شده است( .حسنی)11-13 :1379 ،

دانشــگاه پهلوی ،دومین دانشگاهی بود که از هیئت امنا برخوردار شد .دانشگاه صنعتی
آریامهر ،سومین دانشگاهی بود که در تاریخ  1344/10/18از هیئت امنا برخوردار شد.

تصویب قانون تشــکیل و اختیارات هیئت امنای دانشــگاه تهران در یازدهم تیرماه

 1346برای نخســتین بار راه را برای تشــکیل هیئتهای امنای نهادهای آموزش عالی
بخش عمومی گشود و به دولت اجازه داد « ...در صورت اقتضاء ،مقررات این قانون را در
ســایر دانشگاهها و دانشکدهها و مؤسســات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز بهموقع

اجرا بگذارد»( .ماده ( .)9مجلس شورای ملی)1346 ،

در اساســنامه دانشگاه ملی و دیگر دانشگاههای آن زمان ،دو نکته جای درنگ دارد.

نخست اینکه ،بهرغم پیشبینی اداره هیئت امنایی دانشگاهها که میباید به استقالل آنها

بینجامد ،ترکیب هیئت امنا بهگونهای چیده شده است که به پنداشت برخی اندیشهپردازان،
اینگونه روش برقراری هیئت امنایی در دانشگاههای ایران ،گام مؤثری بود بهسوی انحطاط

و وابســته کردن دانشگاه به سیاست بود ]...[ .هیئت امنا نه بر مبنای سنت دانشگاهی یا

نیاز ،بلکه بهمنظور «پیاده کردن اراده دســتگاه حاکمه در دانشگاهها بهوجود آمد» .نکته
دوم ،فرایند پر پیچ و خم و دیوانساالرانه برگزیدن رئیس دانشگاه بود :رئیس دانشگاه از
شخصیتهای ذیصالحیت [نه حتی دانشگاهی!] کشور برای مدت  3سال از طرف هیئت

امنا انتخاب و پس از تأیید شورای مرکزی دانشگاهها توسط وزیر علوم و آموزش عالی به

پیشگاه ملوکانه معرفی و با صدور فرمان همایونی منصوب میگردید( .حسنی)12 :1379 ،

روشن است که چنین فرایندی ،به انتصاب فردی میتواند بینجامد که« :خارج از امضا

کردن مقداری کاغذ اداری و چند دیدار تشــریفاتی ،رئیس دانشگاه ،قسمت عمده وقت،
تدبیر و استعدادش میبایست صرف جنبه امنیتی دانشگاه گردد .موفقترین رئیس کسی
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شــناخته میشد که توانســته بود دستگاهش را طوری بچرخاند که در آن شعارهای تند
رد و بدل نشود .برای این منظور ،روش تازه خاصی بهکار برده میشد که کسی از پشت

پردهاش خبر نداشت( .اسالمی ندوشن)3 :1357 ،

با گذری بر ادبیات و زیســت آزمودههای هیئتهای امنا در دانشگاههای پر دیرینه و

پیشــرو جهان میتوان دریافت که کارویژه اصلی این نهاد ،همگراسازی سیاست عمومی،
ملی و ایالتی (یا استانی) با سیاستهای دانشگاهی و کمک در فراهمسازی منابع مالی به
نمایندگی از دولت ایالتی یا مرکزی است( .گید )1373 ،از اینرو ،شمار اعضای حقوقی آن

اندک و تنها دربرگیرنده افرادی مانند :استاندار ،نمایندهای از مجلس ایالتی و نمایندهای
از مسئولین آموزشی است .دیگر اعضای هیئت امنا را افراد حقیقی تشکیل میدهند که
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معموالً شــمار آن ســه تا  5برابر اعضای حقوقی است که اثرگذاری بسیاری در ماهیت و

کیفیت سیاستها و کارویژههای این نهاد دارد( .جاودانی)1395 ،

بازکاوی چگونگی شــکلگیری هیئتهای امنا در نهادهای دانشگاهی ایران ،پیش از

ســال  ،1357حکایت دیگری را روایت میکند .نخســت اینکه بهنظر میرسد ،برگزیدن

نظام هیئت امنایی در دانشگاههای ایران ،الگوبرداری از دانشگاههای آمریکایی بوده است.
در این زمینه میتوان به دانشــگاه پهلوی که بر پایه الگوی دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه
صنعتی آریامهر (شــریف کنونی) که بر پایه ام.آی.تی (مؤسسه فنّاوری ماساچوست) پی

نهاده شده بودند ،اشاره کرد .نکته درخور درنگ دیگر اینکه ،در قانون هیئت امنایی شدن

دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای کشور ،که در تیر ماه  1346بهتصویب مجلس شورای
ملی و سنا رسید ،ترکیب اعضای آنها بهگونهای چیده شده بود که نقش هیئت را بهسان

پل و سپر بین دانشگاه ،جامعه و حاکمیت نادیده میانگاشت.

حاکمیت چنین سپهر تاریکی ،بر نظام آموزش عالی بدانجا انجامید که در نخستین

روزهای انقالب ،شــورای انقالب با تصویب ماده واحدهای« ،تمامی هیئتهای امنای کلیه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاهها

و مؤسسات آموزش عالی و دبیرکل آن را تا تصویب قانون استقالل دانشگاهها و مؤسسات

آمــوزش عالی و پژوهشــی موقتاً به هیئتی مرکب از وزیــر علوم و فرهنگ و هنر ،وزرای
مشــاور در ســازمان برنامه و طرحهای انقالب واگذار کرد .افزون بر آن ،نهادهای دیگری

نیز بهموازات آن شکل گرفت و هر یک بهگونهای ،به فعالیت و مداخله در امور دانشگاهی

پرداختند :ستاد و شورای انقالب فرهنگی ،جهاد دانشگاهی ،وزارت علوم و آموزش عالی،

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

نشست دورهای رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (جایگزین شورای

مرکزی دانشگاهها) از جمله این نهادها بهنظر میرسند.
شورای مرکزی دانشگاهها

شــورای مرکزی دانشگاهها ،نخســتین نهاد کم وبیش مستقل سیاستگذاری دانشگاهی

در قلمرو ملی بهنظر میرســد .اســناد و مطالعات مستندی که نشــاندهنده چگونگی
دقیق شکلگیری «شورای مرکزی دانشگاهها» باشد در دسترس نبود .برخی نگاشتههای

پراکنده ،گویای آن اســت که فعالیت وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش عالی ،با
وجودی که بیشتر اعضای (شورایعالی آموزش و پرورش) آن را استادان دانشگاه تشکیل

میدادند .معهذا ،چندان درخشان نیست (نبود) و اگر هم بود با خواست و نظر دانشگاهها

(دانشگاهیان) که خواهان استقالل بودند ،سازگار نبود( .نائینی)616 :1383 ،

افزون بر آن ،بهنظر میرســد ،گسترش و چندگانگی نهادهای آموزش عالی ،پاگیری

نهادی را که به سیاســتگذاری در آموزش عالــی بپردازد گریزناپذیر کرده بود .اما بهرغم

وجود چنین نیازی ،این شورا در نظام آموزش عالی ایران همواره در حاشیه باقی میماند.
بهگونــهای که این الیحه قانونی که دربرگیرنده هفده ماده و ســه تبصره بود و بهموجب
ماده واحده مصوبه بیســتم آذر ماه  1342که به مجلس شــورای ملی تقدیم شد ،پس از

گذشت حدود  2سال ،یعنی در  9آذر ماه  ،1344بهتصویب کمیسیون میرسد ،اگر چه

«بنا به جداول ماده واحد مزبور در فوق ،متن کمیســیون مشــترک آموزش و پرورش تا
تصویب نهایی مجلسین قابل اجراست»( .نائینی)618 :1383 ،

به هر حال ،بنابر ماده یک این قانون« ،برای رسیدگی به امور دانشگاههای ایران و کلیه

مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آنها شورایی بهنام شورای مرکزی دانشگاهها

به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشیکل میشود» (قانون تأسیس شورای مرکزی)1344 ،
پافشــاری بر ریاست وزیر در ماده  1قانون و انتصابی بودن اعضا از سوی او و فرمان شاه،

میتواند نشــان از گرایش به تمرکز و کنترل در این نهاد انگاشــته شود؛ اگر چه ،ترکیب
اعضای پانزده نفری آن که «الاقل دو سوم آنان از میان افرادی انتخاب میشوند که افزون

بر داشتن ده سال سابقه تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی »...و انگشت نهادن

بر اینکه «طبق مقررات قانونی به مقام استادی نایل شده باشند»؛ از جمله نکات برجسته
این نهاد ملی و بازتابدهنده خواست و نیاز دانشگاهیان به برخورداری از نهادی مستقل
و غیرتشریفاتی در فرایند سیاستگذاری در دانشگاههاست.
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از دیگر نکات برجســته این شورا ،برخورداری آن از هماندیشی رؤسای دانشگاهها و

حتی دانشکدههاســت که الزم است بر پایه ماده  11قانون بهصورت دورهای در جلسات
شورا شرکت کنند« :رؤسای دانشگاهها هر دو ماه یک بار در جلسات شورای مرکزی شرکت

خواهند کرد و سالی یکبار هم رؤسای دانشکدهها یا نماینده آنها برای اظهارنظرهای خود
باید در جلســات شورا دعوت شوند» .شــورا ،طیف گستردهای از وظایف سیاستپژوهی،
استانداردسازی ،ارزیابی و حتی مشارکت در انتخاب رؤسای دانشگاهها را بر دوش داشت،

که بهنظر میرسد تا اندازهای گمارشهای رسمی از باال به پایین را نرمشپذیرتر میساخت.
شورایعالی آموزش و پرورش

اصلیترین وظایف شــورایعالی آموزش و پــرورش ( ،)1345در  9ماده و  5تبصره ،که
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میتواند در قلمرو سیاســتگذاری آموزشــی انگاشته شود ،در سه بند نخست و بند  11و

 12ماده  ،2قانون شورا گنجانده شده است که عبارتاند از:

 .1مطالعه و اظهارنظر درباره خطمشی کلی آموزش و پرورش کشور؛

 .2اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به سازمان اداری وزارت آموزش و پرورش و هرگونه

تغییر در ادوار تحصیلی؛

 .3بررسی و تصویب دستور تحصیالت و برنامههای کلیه مدارس و مؤسسات تربیتی،

اعم از کودکســتان و ابتدایی و متوســطه و فنیوحرفهای و دانشســراها و کالسهای
راهنمایان آموزشی؛

 .4اظهارنظر در اموری که از طرف وزیر به شورا رجوع شود؛

 .5طــرح و بحــث موضوعاتی که هر یک از اعضای شــورا الزم بداند و اتخاذ تصمیم

مقتضی با موافقت وزیر( .قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش)1345 ،

دیگر مواد و بندهای قانون یادشده ،بیشتر دربرگیرنده امور اجرایی است که در مقایسه

با قانون شــورایعالی معارف ،نشان از افزایش کارویژههای دیوانساالرانه و تمرکزگرایانه

در نظام آموزشی دارد.

بهرغم برخورداری شورایعالی از  8کمیسیون ،آنگونه که از نام و شمار اعضای آنها

برمیآید ،هیچکدام از آنها از توان مطالعاتی و سیاستپژوهی برخوردار بهنظر نمیرسند.
شــاید ،از جمله ،به همین دالیل بود که فعالیت این شــورا یک دهه بیشتر نپایید .بهرغم

آزمودههای نه چندان کامیابانه شورایعالی آموزش و پرورش ،پیش از سرنگونی حکومت
پهلوی ،الیحه بازگشایی این شورا از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

به «شــورای انقالب اسالمی» تقدیم شد .این الیحه در بهمن ماه  1358بهتصویب رسید
و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شــد .مصوبه شــورایعالی انقالب فرهنگی

بار دیگر در تاریخ  1365/9/25در مجلس شــورای اســامی مطرح و با کرانهدار ساختن

پارهای از اختیارات و وظایف شورا و افزایش شمار اعضا تصویب شد( .صافی)103 :1369 ،
پاگیری وزارت علوم و آموزش عالی

میتوان چنین پنداشت که پی نهادن وزارت علوم و آموزش عالی ،در سال  ،1346واکنشی

در برابر شکلگیری شورای مرکزی دانشگاهها بود .چرا که افزون بر همپوشی کارویژههای
این نهاد دیوانســاالر تمرکزگرا با شورای مرکزی دانشگاهها ،که تعیین هدفهای علمی،
تحقیقاتی ،آموزشــی و تهیه و تنظیــم برنامههای مربوط به علوم و پژوهشهای علمی و

آموزش عالی بود ،با توجه به نیازمندیهای کشــور و همچنین تعیین خطمشی آموزش
کشور و تمرکز برنامهریزی در امر آموزش ملی و تنظیم طرحهای کلی و اساسی آموزشی

در کلیه دورهها و رشــتههای آموزشی و هماهنگ ســاختن آنها با یکدیگر ،جزء وظایف

اصلی این وزارتخانه قرار گرفت( .نائینی)619 :1383 ،

همایش آموزشی رامسر :یا کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی

این همایش که از آن با نام «کنفرانس آموزشی رامسر» و یا «کنفرانسهای انقالب آموزشی
رامســر» نیز یاد شده اســت ،در مرداد ماه  1347خورشیدی زیر نظر مستقیم محمدرضا

پهلوی برگزار شد( .کنفرانس آموزشی رامسر )1353 ،این کنفرانس ،آنگونه که در اسناد
بازتاب یافته است ،برای پیشبرد اصل دوازدهم انقالب اداری و آموزشی پایهریزی شد .به

این ترتیب ،الیهای دیگر بر الیههای تصمیمگیری در نظام آموزشی کشور از کودکستان
تا آموزش عالی افزوده میشود .اگر چه ،این همایش یکبار در سال برگزار میشد ،اما با

گذری بــر بروندادهای آن میتوان دریافت که یکی از اصلیترین نقشآفرینان در زمینه
سیاستگذاری و برنامهریزی در قلمرو نظام آموزشی کشور بوده است .اسناد اندکی که در
این زمینه وجود دارد ،نشان از آن دارد که بازوی عملیاتی این همایش که زیر نظر مستقیم

محمدرضا پهلوی اداره میشد« ،سازمان بازرسی شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهشهای

علمی» بوده است .شکلگیری چنین سازمانی ،بهموازات دیگر نهادهای دولتی ،از یکسو،

میتواند نشانگر بیاعتمادی پهلوی به نهادهای پرشمار دولتی و از سوی دیگر ،نشاندهنده
تمامیتخواهی او در چرخه امور کشور انگاشته شود.
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شورای آموزش کشور

دیری نمیپاید که در واکنشــی دیگر ،که میتواند نشــان از احساس خطر از شکلگیری

نهادی کموبیش مســتقل و دانشــگاهی باشــد ،حاکمیت ،نهاد همگون دیگری را شکل
میدهد .شورای آموزش کشور در چهارم مرداد ماه  1348با تصویب هیئت وزیران شکل
میگیرد .جای شــگفتی نیست که ،این شــورا با نام «شورای مرکزی آموزش کشور» نیز

شــهرت داده میشــود .مهمتر اینکه ،وظایف آن نیز از وظایف شورای مرکزی دانشگاهها
بازشناخته نمیشود و حتی جلسات آن بهگونهای همزمان یا مشترک تشکیل میشد که

بازشناسی میان آن دو امکانپذیر نباشد( .نائینی)1383 ،

140

پاگیری مؤسســه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی :نخستین نهاد پژوهشی و

سیاستپژوهی در قلمرو آموزش عالی

شــوراهایی همانند شورای مرکزی آموزش که با سوگیریهای ویژه سیاسی و با شماری

از دیوانســاالران و فنســاالران همسو با سیاستهای حاکم تشــکیل میشوند ،دور از
چشمداشت نیســت که ناتوان از پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاری در نظام آموزشی

رو بهگســترش کشور باشند .شــاید بهدلیل همین ناکارآمدیهاست که در سال ،1348
نهادی پژوهشی با نام «مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی» نیز پا میگیرد

(نائینی ،)1383 ،که در عمل به اصلیترین نهاد «پژوهشی و کم وبیش سیاستپژوه» در
قلمرو آموزش عالی بدل میشود

بهنظر میرسد ،دانش و انگیزه اعضای علمی این مؤسسه سبب شده بود که این مؤسسه

به یکی از اصلیترین و جدیترین نهادهای تأثیرگذار بر سیاســتگذاری در تاریخ آموزش
عالی ایران ،بدل شــود .بهگونهای که« ،برنامه پنجم آموزش عالی» که نهتنها دربرگیرنده

ط سیاستهای آموزش عالی ،بلکه حتی برنامههای اجرایی آن نیز بود ،در سال 1351
سرخ 

از ســوی این مؤسسه تدوین شود و تا سال  1357بهکار خود ادامه دهد .فلسفه وجودی

پاگرفتن این مؤسسه ،راهاندازی نهادی مستقل از نهادهای دیوانساالری بود که به پنداشت
اعتماد ،پایهگذار مؤسسه ،درک روشنی از نهاد آموزش عالی نداشتند( .اعتماد)1397 ،

استقالل نهادی این مؤسسه ،از نهادهای رسمی دولتی ،از جمله برتریهای این مؤسسه

بهشــمار میرفت و به آن اجازه میداد که با نقد و ارزیابی عملکرد برنامههای توسعه ،به
پیشنهاد اهداف و خطمشیهای آموزشی در کشور بپردازد.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی

در تاریخ سوم مردادماه  ،1352قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای
پزشکی ،برای سیاستگذاری در قلمرو آموزش پزشکی بهتصویب مجلس شورای ملی رسید.

(مجلس شورای ملی )1352 ،این شورا نقش چندانی در فرایند سیاستگذاریهای آموزش

کشــور نداشت .بیشتر کارویژههای آن ،مطالعاتی یا اجرایی بودند ،که میتوانست بخشی
از کار ویژههای اصلی وزارت علوم و آموزش عالی بهشــمار آیند .اما ،با بازکاوی عملکرد
وزارت یادشــده در دوران پهلوی دوم ،چنین بهنظر میرســد که وزارت علوم و آموزش

عالی نیز ،همچون دیگر نهادهای دیوانساالر آن زمان ،تنها به ایفای نقش در امور دیوانی
نظام آموزش عالی کشــور میپرداخته است .بنابراین وظایف مطالعاتی ،مطالعات ارزیابی
و نیازسنجی به نهادهای زیر چتر آن از جمله شورای آموزش پزشکی ...وانهاده شده بود.
شورای پژوهشهای علمی کشور

تشکیل شورای پژوهشهای علمی کشور ،بهمنزله نخستین نهاد سیاستگذاری در قلمرو

پژوهشهای علمی کشــور ،مســتند به ماده  4قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و
آموزش عالی و با هدف «تعیین خطمشــی اساســی پژوهشهای علمی و مرتبط ساختن

آنها با نیازهای عمرانی و علمی کشــور و هماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی مؤسسات

علمی و تعیین ضوابط الزم برای کوشــشهای پژوهشــی» در جلسه مورخ 1354/3/31

هیئت وزیران بهتصویب رسید.

در جدول  3رخدادها و نهادهایی که در سیاســتگذاریهای نظام آموزشــی و بهویژه

آموزش عالی که در دوره پهلوی اثرگذار بودهاند بهتصویر کشیده شدهاند.

جدول  :3رخدادها و نهادهای اثرگذار در سیاستگذاری نظام آموزشی ایران ()1313-1354
1313

دانشگاه تهران

1328

قانون تأسیس دانشگاه شهرستانها

1331

شورایعالی فرهنگ (تغییر نام در سال  1316و قانون تشکیل در سال )1331

1

 .1برای کاهش حجم مقاله ،به برخی از نهادها همچون شــورای دانشــگاه که اثرگذاری چندانی در
سیاســتگذاری نداشتند ،بهصورت مشروح پرداخته نشــد .هدف از نگارش این جدول ،نشان دادن
پرشماری نهادها بوده است بهگونهای که گاه در یک سال چند نهاد نوپا شکل میگرفت.
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1339

شکلگیری نخستین هیئت امنا در دانشگاه ملی

1344

شورای مرکزی دانشگاهها

1345

گشایش وزارت آموزش و پرورش

1345

گشایش شورایعالی آموزش و پرورش

1346

گشایش وزارت علوم و آموزش عالی

1346

تصویب قانون هیئت امناء

1347

برگزاری نخستین کنفرانس آموزشی رامسر

1348

شورای مرکزی آموزش کشور

1348

شکلگیری شورای آموزش و پرورش منطقهای

1348

گشایش مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی

1349

شورای گسترش آموزش عالی

1352

شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی

1353

قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی

1354

شورای پژوهشهای علمی کشور

1354

شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهشهای علمی

1354

قطعنامه هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی

به این ترتیب ،در گذر زمان و با گسترش نهادهای آموزشی و آموزش عالی ،الیهای بر

الیههای دیوانساالری در نظام آموزشی کشور افزوده میشود .بر پایه بسیاری از مطالعات و

ارزیابیهای اندک انجامشده ،شکلگیری این نهادها نهتنها کمکی به حل مسائل و مشکالت
نمیکنند ،بلکه به پیچیدهتر شدن فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری در قلمرو آموزش

میانجامند( .منظور1971 ،1؛ اسالمی ندوشن1375 ،؛ کاتوزیان 1360 ،و نفیسی)1369 ،

اصلیترین عواملی را که به ناکارآمدی این نهادهای سیاســتگذار در نظام آموزشــی

کشور انجامیده بوده است ،بر پایه بازنگری نظاممند و نقادانه نگاشتهها و اسناد ،میتوان

چنین برشمرد:

ـ سستی و بیبنیانی رویکردها و مبانی نظری استوار بر کیش شخصیت و چاپلوسانه

و ابزارگرایانه؛

ـ نبــود یا کمبود نهادهای مطالعاتی و سیاســتپژوهی در فراینــد تصمیمگیری و
1. Manzour

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

سیاستگذاری؛

ـ الگوهای از هم گسیخته و واگرای سیاستگذاری؛

ـ فرایندهای سیاستپژوهی و سیاستگذاری متمرکز و از باال به پایین؛

ـ مشارکتناپذیری در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری؛

ـ نادیده انگاشتن بازیگران اصلی نظام آموزشی در تمام سطوح؛

ـ ناپایداری سیاستها و تغییرات پیاپی؛

ـ چیرگی دیوانساالری بر کنش علمی در سیاستها ،نهادسازیها و اجرا؛
ـ سیاستزدگی در تمامی سطوح تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرا؛

ـ نبود ارزیابی دقیق و کارشناسانه از عملکرد نهادهای سیاستگذار.

(منظور1971 ،؛ ودیعی1354 ،؛ میربابایی2535 ،؛ شــمسآوری2535 ،؛ دهباشی،

1359؛ کاتوزیان1360 ،؛ سرمد1372 ،؛ اسحقینژاد1357 ،؛ نفیسی1369 ،؛ 1370؛1374

و 1379؛ اســامی ندوشن1357 ،؛ حسنی1379 ،؛ سیاسی1388 ،؛ فراستخواه1396 ،؛

جاودانی1398 ،؛  1392و  1395و اعتماد)1397 ،

با تغییرات شــتابانی که پس از گشــایش دانشگاه تهران و ساختارهای سیاستگذاری

در قلمرو نظام آموزشی و آموزش عالی شکل میگیرد ،الگوهای نهادی سیاستگذاری در

نگاره  7بهتصویر کشیده شده است.

مجلس شورای ملی و سنا
شورای عالی فرهنگ
دبیرخانه

ت عالی مطالعاتی
هیئ 

هیئت امنا
شورای دانشگاه

دانشگاه

وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستظرفه
نگاره  :7الگوی نهادی سیاستگذاری از گشایش دانشگاه تهران تا شکلگیری وزارت آموزش و
پرورش (( )1313-1344منبع :نگارندگان)
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نکته درخور یادآوری ،در نگاره  ،7جدای از سادگی فرایند دیوانساالر آن ،جایگاه قانونی

شــورایعالی فرهنگ است که تصمیمهای آن میبایست بهتصویب «مجلس شورای ملی

و ســنا» میرسید .افزون بر آن ،مشخص بودن اهداف و کارویژههای این شورا ،که بیشتر

نظارت بر امور دیوانی بود ،راه را برای مداخلهجوییها در دانشــگاه ســد میکرد .بهویژه

اینکه کارویژههای آن بیشتر آموزشهای پیش از دانشگاه را دربرمیگرفت.

هر چند حاکمیت و دولت ،بهویژه در اوان این دوره ،مداخله زیادی در سیاستگذاری

علمی دانشــگاهها نداشتند و دانشــگاهها ،کم وبیش ،از استقالل اداری و علمی برخوردار

بودند ،اما ســوگیریهای سیاسی دولتهای وقت ،با اثرگذاری در انتخاب اعضای شورا و

ترکیب آن ،اســتقالل دانشگاه را بهچالش میکشیدند .عملکرد دولت کودتا ،پس از دکتر
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محمد مصدق ،نمونهای از گرایش به مداخلهجویی در دانشــگاه در این دوران را آشــکار

میسازد ،که از جمله ،سبب به کنار نهادن تمامی مصوبات دولت مصدق شد.

نکته درنگبرانگیز دیگر ،که میتواند آغاز انحرافی در مسیر سیاستگذاری و قانونگذاری

بهشــمار آید ،بیتوجهی دولت به مصوبههای مجلس شــورای ملی و سنا بود .به سخنی
روشنتر ،قانون تشکیل شورای فرهنگ در سال  1331از تصویب هر دو مجلس گذشته

بود .اما برچیده شــدن آن تنها بر پایه مصوبه خود شــورا انجام میشود .بهنظر میرسد،
این رویه آغازدیگری برای کژروی در فرایند سیاســتگذاری بهشمار آید ،که در دولتها و
حکومتهای بعدی نیز دنبال میشــود .یعنی قانونگذاری که از جمله کارویژههای اصلی
دو مجلس بود ،به درون قوه مجریه و برخی شوراها نیز کشانده میشود!

آخریــن الگوی نهادی که در فرایند سیاســتگذاری نظام آموزش عالی دوران پهلوی

میتوان بهتصویر کشید ،در نگاره  8بازتاب یافته است.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...

شورای شاهنشاهی آموزش
عالی و پژوهشهای علمی

دربار پهلوی

مجلس شورای ملی و سنا

کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی
هیئت دولت

قلمرو ملی

سازمان برنامه و بودجه

شورای مرکزی دانشگاهها

مؤسسه تحقیقات و
برنامهریزی علمی و آموزشی

وزارت علوم و آموزش عالی
شورای گسترش آموزش عالی

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

شورای مرکزی آموزش کشور

وزارت آموزش و پرورش
شورایعالی آموزش و پرورش

کمیته مشترک برنامهریزی
آموزش و پرورش
شورای آموزش و پرورش منطقهای

قلمرو بخشی

هیئتهای امنا
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نهادهای آموزشی

نگاره  :8الگوی نهادی و فرایندهای سیاستگذاری در نظام آموزشی در دهه پنجاه ()1350-1357
(منبع :نگارندگان)

سخن پایانی

یافتهها و اســناد نشــان از آن دارند که بهجای مطالعه و ریشهیابی مسائل پرشمار نظام

آموزشــی با رویکردی علمی و با مشارکت نقشآفرینان اصلی ،همواره بر شمار نهادهای

دیوانــی بهگونهای فراقانونی افزوده شــده اســت که میتواند از یکســو ،بازتابدهنده
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تمرکزگرایی و تمامیتخواهی در این دوره باشــد ،و از ســوی دیگر ،نشانگر بیاعتمادی

پهلوی دوم به دســتگاه ناکارآمد دیوانساالر گسترده دولت ،که همواره در حال گسترش

بــود( .صدیق1345 ،؛ منظور1971 ،؛ ودیعی1354 ،؛ محســنی1976 ،؛ اســحقینژاد،
1357؛ اسالمی ندوشن ،1357 ،میربابایی2535 ،؛ شمسآوری2535 ،؛ دهباشی1359 ،؛

کاتوزیان1360 ،؛ سرمد1372 ،؛ نفیسی1369 ،؛ 1370؛  1374و 1379؛ زیباکالم1378 ،؛
روشــننهاد1383 ،؛ گلکار 1386 ،و سیاســی )1388 ،اگرچه میتوان گسترش و فربهی

نظام دیوانســاالر دولتی را تا اندازهای ناشی از گسترش نهادهای نوین در جامعه ایرانی

انگاشت ،اما میتوان افزود ،اثربخشی و کارایی آنها ،بیمشارکت نقشآفرینان ،اندیشهپردازان

و بهطور کلی جامعه مدنی ،نهتنها دستیافتنی بهنظر نمیرسد ،بلکه برعکس میتواند به

146

رویایی در برابر چنین تغییراتی نیز بینجامد.

بیتردید ترســیم پیچیدگی تمامیت فرایندها و ارتباطهای میان این نهادها چندان

امکانپذیر بهنظر نمیرســد؛ بهویژه که با فراز و فرودهای فضای سیاسی در کشور ،نقش
این نهادها نیز دســتخوش تغییراتی میشدند ،یا اینکه با شکلگیری نهادی نوین ،نقش

برخی دیگر ،کمرنگ یا پررنگتر میشد.

نکته دیگری که در نگاره  8جای درنگ دارد ،وجود تنها یک نهاد مطالعاتی در فرایند

سیاستگذاریهاســت :مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی .به همین دلیل،
این نهاد نوپا در دهه  40خورشیدی ،نقش چشمگیرتری در قلمرو سیاستگذاری آموزشی

و آموزش عالی ایفا میکند .هر چند انتظارات فزاینده از این نهاد پژوهشــی ،که از منابع
انســانی اندکی نیز برخوردار بود (شاید بهدلیل کمبود نیروی انسانی کارآمدو کنار نهادن

برخی دگراندیشان) ،میتوانست بر کیفیت بروندادهای آن در بلند مدت اثر منفی بگذارد.
در دوران پهلوی ،همچنین جریان دوگانهای را درمییابیم .نخست شکلگیری نهادهایی

که بر پایه استقالل دانشگاهها شکل میگیرد (شورای مرکزی دانشگاهها1344 ،؛ تصویب
قانون هیئت امنا1344 ،؛ و تا اندازهای شکلگیری مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی

و آموزشــی )1348 ،و دوم نهادهای دیوانساالری که کوشــیدهاند با مداخلهجوییهای
دیوانســاالرانه ،نظرات حاکمیت را بهگونهای یکســویه بر نهاد دانشگاه و نظام آموزشی

کشــور بارکنند (وزارت آموزش و پرورش1345 ،؛ شورایعالی آموزش و پرورش1346 ،؛
شورای مرکزی آموزش کشور1348 ،؛ کنفرانس آموزش رامسر1347 ،؛ شورای گسترش
آموزش عالی1349 ،؛ قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی1353 ،؛ شورای

پژوهشهای علمی کشور1354 ،؛ شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهشهای علمی،
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1354؛ قطعنامه هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی)1354 ،

به این ترتیب ،مجموعهای از نهادهای موازی در کنار هم شــکل میگیرند و جریان

دیوانســاالر همســو با حاکمیت بهدلیل برخورداری از قدرت و منابع مالی و ...میکوشد
چیرگی خود را بر نظام علمی کشور ماندگار سازد .در دهه پنجاه ،تمامیتخواهی حکومت

پهلوی به شکلگیری نهادهای فراقانونی و فراگیرتری میانجامد ،که بهنظر میرسد ،حتی
خوانش و عملکرد دولت برگزیده خود را برنمیتابد و نهادهایی بر فراز آنها ایجاد میکند.
در واقع ،میتوان پنداشت ،شــرایط بحرانی پدیدآمده که به انقالبی مردمی انجامید

و با باز شــدن فضای سیاسی ،تا اندازهای مجال تصویرسازی یافت ،پیامد کاربست الگوها
و فرایندهای ناشــی از روشهای حکومتداری و سیاستگذاری خودکامانه و ناپاسخگو به

خواست جامعه مدنی ،از جمله درقلمرو سیاستگذاریهای آموزشی و آموزش عالی ،است.

الگوها و فرایندهایی که جایی برای نقشآفرینان اصلی متصور نیســت و برای پیشــبرد
اهداف آمرانه ،یکســونگرانه و از باال به پایین حاکمیت ،گریزی جز افزودن بر الیههای

دیوانســاالر کنترلی خود ندارد .رویکردی کــه میتواند از کژتابیهای نظری و مفهومی
سیاستگذاری نیز ریشه گرفته باشد.

بنابراین با توجه به روند سیاســتگذاری آموزشی در این دوره بهنظر میرسد ،بهرغم

افزایش منابع ،دولتها از انجام کارویژههای اصلی خود که فراهم کردن خیر عمومی ،بر
پایه قرارداد اجتماعی بین آنها و مردم بود ،کوتاهی کردهاند و با پی نهادن ســاختارهای
پیچیده و موازی بر ناکارامدسازی نظام آموزشی دامن زدهاند .یافتههای این پژوهش که در

بخش دوم آن به بازکاوی ساختارها و فرایندها و پیامدهای برآمده از آن در ج .ا.ا .پرداخته

اســت و در مقاله دیگری گزارش خواهد شــد ،نشان از آن دارد که در شرایط کنونی نیز

چنین کژتابیهایی کمابیش بهچشم میخورد .از اینرو ،چنانچه ،سیاستهای پیشگفته
بهگونهای ادامه داشــته باشــد ،پیامدها و نتایج همگون دور از چشمداشت نخواهد بود.
پیامد چنین ســاختارها ،فرایندها و سیاســتگذاریهای نادرستی میتواند به بیعدالتی

و نابرابری و دسترســی نامتوازن به خدمات عمومی و اجتماعی از جمله آموزش مناسب
و با کیفیت و ســرانجام نادانی فراگیر بینجامد .بهنظر میرسد ،کژتابیهای نظری و درک
ناروای خواسته یا ناخواسته ،از مفاهیم و نهادهایی همچون «ملت ـ دولت »1که در چارچوب

«قرارداد اجتماعی» ،نیاز است با تدوین و کاربست «سیاستهای عمومی» به فراهم آوردن
«خیر عمومی» بر پایه خواســت و مشارکت جامعه بپردازد ،شاید بهدلیل خودشیفتگی و
1. Nation-State
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کیش شخصیت برخی رهبران سیاسی به بیراهه ره سپرده باشد .به سخنی دیگر ،بهنظر
میرسد ،چنین خوانش کژتابانهای سبب شده باشد ،که بهجای دنبال کردن خواست جامعه

مدنی ،خواســت و اراده فردی؛ بهسان سایهای خداگونه ،بر کاربست «سیاست نهادسازی
همراستا» پای بفشارند ،تا از این رهگذر راه را برای پیاده کردن اراده سیاسی فردی هموار
سازند .کاربست «سیاست نهادسازی همراستا» ،به پاگیری نهادهای موازیای انجامید ،که

بهنظر میرسد ،بهدلیل مداخلهگریهای ناروا ،بیش از آن که کارآمد بوده باشند ،سد راه
توسعه نظام آموزشی شدند.
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پزشکی .مرکز پژوهشهای مجلس .دوره  .23شماره چاپ  .1جلد .12

6767مجلس شــورای ملی .)1353( .قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی.
مرکز پژوهشهای مجلس .دوره  .23شماره چاپ  .2جلد .12
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انتشارات تهران.
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9090نفیسی ،عبدالحسین .)1370( .بازنگری تجربی برنامهریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران

( ،)1328-1368نظام برنامهریزی توسعه ،قسمت دوم؛ جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه تعلیم
و تربیت .شماره .29-40 .27-28

9191نفیسی ،عبدالحسین .)1374( .بازنگری تجربی برنامهریزی توسعه آموزش و پرورش ،در ایران،
برنامه دوم توسعه  .1374-1378فصلنامه تعلیم و تربیت .شماره .20-47 .41-42

9292نفیسی ،عبدالحسین .)1379( .بازنگری تجربی برنامهریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران،

فنون و شــیوههای برنامهریزی (تجربه ســالهای  ،)1327-1378بخــش دوم :مبانی نظری و
پیشنهادهای اصالحی .فصلنامه تعلیم و تربیت .شماره .73-100 .64

9393نورشاهی ،نسرین .)1375( .افت تحصیلی در آموزش عالی .پژوهش و برنامهریزی در آموزش
عالی .شماره  13و .14

9494نورشاهی ،نســرین .)1377( .تحوالت نظام گزینش دانشجو برای دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی .پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی .شماره .18

9595همایون ،ناصر .)1385( .آموزش و پرورش در ایران .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

9696همایونپور ،پرویز .)1352( .تکنولوژی در خدمت آموزش و پرورش جهان ســوم .تهران:
مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی.
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