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 مقدمه
طی چهار سال اخیر بزرگترین دستگاه دولتی کشور از همراهی دو وزیر بهرهمند شد .در دوره نخست «علیاصغر
فانی» ،مرد باسابقهی آموزشوپرورش ،اداره امور را به دست گرفت؛ شعارهای فانی رنگ و بوی مدیریتی داشت و به
نظر میرسید که وی با اصالحات تدریجی و گامبهگام به دنبال ارتقای وضعیت آموزشوپرورش بود.
فانی در دوران وزارتش روابط پُرچالشی را با اهالی بهارستان داشت؛ وی چهار نوبت از نمایندگان مجلس اخطار گرفت
و دو بار نیز استیضاحش به تأیید مجلس رسید .البته پیش از برگزاری استیضاح دوم ،فانی از سِمَت وزارت کنار رفت
و «فخرالدین احمدی دانشآشتیانی» جایگزین وی شد؛ جالبتوجه آنکه دانشآشتیانی نیز از تیغ تیز استیضاح مصون
نماند که البته با اتمام دولت یازدهم ،این استیضاح به سرانجام نرسید.
بهرغم نوسانات مدیریتی دستگاه تعلیم و تربیت ،اما باید گفت که طی چهار سال اخیر ،برخی سیاستها در این دستگاه
دچار نوسانات جدی نشد که ازجمله آن سیاستها میتوان به «توسعه نقشآفرینی بخش خصوصی» اشاره داشت.
افزایش تعداد مدارس غیردولتی ،پیگیری ویژه برای دائمی شدن قانون این مدارس و خرید خدمات آموزشی از بخش
خصوصی ،شواهدی بودند بر اینکه «ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به آموزشوپرورش» طی چهار سال اخیر
جایگاهی مهم داشت.
امّا نمی توان از عملکرد وزرای تعلیم و تربیت نوشت و از مأموریت ایشان مبنی تحولآفرینی در آموزشوپرورش سخن
نگفت؛ مأموریتی که برای آن «سند تحول بنیادین» در سال  90به تصویب رسید و وزارتخانه موظف به اجرای آن شد.
امّا پیادهسازی سند تحول در البهالی کارهای روزمره و حجم متراکم مطالبات ،جایی پیدا نکرد و نقشه راه اجرای سند
بعد از گذشت حدود  6سال نهایی نشد .بدین ترتیب میتوان گفت که «روزگار تحولآفرینی در آموزشوپرورش» هنوز
فرا نرسیده است.

گزارش عملکرد وزارت آموزشوپرورش در دولت یازدهم

2

 اقدامات
آمادهسازی مجموعه نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سند تحول بنیادین در آذرماه  90به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید؛ بر اساس این سند ،وزارت آموزش و
پرورش موظف شد حداکثر تا یکسال برنامهی [اجرای] زیرنظامهای ششگانهی سند را تدوین کند و به تصویب
برساند1و .2اهمیت تدوین برنامه زیرنظامهای سند از آنجا است که طبق گفته معاون دبیر شورای عالی آموزش و پرورش،
دستیابی به نقشه راه اجرای سند منوط به تهیه برنامه اجرایی هر شش قطعه از پازل زیرنظامها خواهد بود.3
از زیرنظامهای ششگانهی فوق ،یک مورد (برنامه درسی) در اسفند  491و یک مورد نیز (زیرنظام فضا و تجهیزات و
فناوری) در خرداد  595به تصویب نهایی رسید و سایر زیرنظامها تا کنون در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب
نهایی نرسیدهاند .6این در حالی است که دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش (تیرماه  7)93و معاون وی (آذرماه
 8)93وعده نهایی شدن برنامه زیرنظامها تا پایان سال  93را داده بودند .حتی آشتیانی ،وزیر جدید آموزش و پرورش،
نیز در برنامه پیشنهادی خود (پاییز  )95وعده داد تا [برنامه] زیرنظامها تا پایان دولت یازدهم تدوین و تصویب شوند9
که البته این وعده عملی نشد .10در همین راستا ،اردیبهشت ماه  ،96رهبر انقالب در دیدار با فرهنگیان ضمن گالیه از
عدم اجرای سند تحول ،تصویب و اجرای نظامنامههای (زیرنظامهای) آن را مطالبه نمودند.11
خاطرنشان میسازد که طی سالهای اخیر« ،اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» یکی از مهمترین مطالبات
مقام معظم رهبری از مسئولین وزارت آموزش و پرورش بوده است .اما مرور اقدامات وزارت آموزش و پرورش از عدم
پیگیری این امر حکایت دارد؛ به گونهای که رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز در خرداد  ،96به آن

 1فصل هفتم سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
2زیرنظامهای اصلی سند تحول بنیادین ،بخشهای اساسی نظام آموزش و پرورش هستند که عملکرد این زیر نظامها تمامی مولفههای این
نظام را تحت تاثیر خود قرار میدهند .زیرنظامهای اصلی سند تحول بنیادین عبارتند از« :مدیریت و راهبری تربیتی»« ،برنامه درسی»« ،تربیت
معلم و تامین منابع انسانی»« ،تامین و تخصیص منابع مالی»« ،تامین فضا و تجهیزات و فناوری» و «پژوهش و ارزشیابی» است.
 3پایگاه خبری ،تحلیلی عیارآنالین؛ کدخبر100697 :
 4پایگاه اطالعرسانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی؛ کد خبر2778 :
 5خبرگزاری مهر؛ کدخبر3687253 :
 6خاطر نشان میسازد که در سال  ،95اخبار متعددی مبنی بر بحث و بررسی سایر زیرنظام ها در شورای عالی آموزش و پرورش منتشر شد.
به عنوان نمونه رجوع شود به:
ـ اظهارات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره بررسی زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی( ،بهمن ماه )95؛ خبرگزاری ایرنا؛
کدخبر82411408 :
ـ اظهارات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره بررسی زیرنظام پژوهش و ارزشیابی ( ،آذر ماه )95؛ خبرگزاری پانا؛ کدخبر551552 :
 7خبرگزاری مهر؛ کدخبر2334893 :
 8پایگاه خبری ،تحلیلی عیارآنالین؛ کدخبر100697 :
 9برنامه پیشنهادی دکتر آشتیانی جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی ،بخش چهارم -فرازهای مهم اقدامات و برنامهها تا پایان
دولت یازدهم .خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950802001374 :
 10گزارش عملکرد دانشآشتیانی ،وزیر وقت آموزش و پرورش
 11بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان کشور ،اردیبهشت ماه 1396
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اذعان نمود« :معتقدم که برای سند تحول بنیادین آنچنان که باید کاری انجام ندادهایم و فعالیتهای خود را به اسم
سند تحول تمام کردهایم.»12

توسعه نقش بخش خصوصی در آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر ،از توسعه نقشآفرینی بخش غیردولتی با جدیت حمایت نموده است .در
همین راستا ،طی سالهای اخیر اقداماتی متعددی صورت گرفت که از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ پیگیری دائمی شدن و اصالح قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی
ـ افزایش تعداد مدارس غیردولتی13
ـ اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی
ـ زمینهسازی برای عقد قراردادهای دهساله با بخش خصوصی14
ـ الزام وزارت آموزش و پرورش به واگذاری  10درصد از امور تصدیگری خود به بخش غیردولتی در الیحه بودجه
1596
این اقدامات و حمایتها ،واکنشهای انتقادی کمسابقهای را از سوی صاحبنظران و رسانهها در پی داشت که عمدتاً
«خصوصیسازی آموزش و پرورش» و تبعات ناشی از آن را مدنظر داشتند .16یکی از ایرادات شورای نگهبان به الیحه
دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی نیز شائبه خصوصیسازی و تقویت بخش خصوصی در برابر دولتی بود17؛ هر چند
در مقابل ،مسئولین آموزش و پرورش با امتناع از بهکار بردن لفظ «خصوصیسازی» ،مجموعه اقدامات خود را ذیل
«توسعه مشارکتهای مردمی» مطرح میکردند.18
خاطرنشان میسازد که در توسعه مشارکتها اصل بر ارتقای کیفیت خدمات با بهرهگیری از ابزار بخش غیردولتی است
و نه تأمین خألهای اقتصادی دولت؛ حال آنکه بررسی عملکرد وزارتخانه حاکی از آن است که توسعه مشارکت مردم
و بخش خصوصی بیشتر با انگیزه مادی پیگیری میگردد.

 12خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1430143 :
 13طبق گفته فانی ،وزیر وقت آموزش و پرورش در مرداد  ،95تعداد دانشآموزان مدارس غیردولتی از  8.5درصد به 11.37درصد [از کل
دانشآموزان] افزایش یافته است .خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950518000528 :
 14در همین راستا ،اواخر آبان ماه ،شمسایی ،معاون دفتر برنامهریزی و بودجه آموزش و پرورش ،بیان داشت که سرمایهگذاران میتوانند در
فعالیتهای آموزش و پرورش تا مدت  10سال قرارداد منعقد نموده و مشارکت نماید (خبرگزاری پانا؛ کدخبر.)538376 :
 15بنا به بند «ب» تبصره  20الیحه بوده  ،96وزارت آموزش و پرورش موظف شده بود تا 10درصد از امور تصدیگری خود را به بخش
غیردولتی واگذار نماید .خاطر نشان میسازد که مجلس شورای اسالمی این موضوع را از الیحه حذف نمود.
 16برخی از افراد و نهادهایی که این موضوع را مورد نقد قرار دادهاند ،عبارتند از :دکتر علمالهدی (رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی
انقالب فرهنگی) ،حجت االسالم ذوعلم (مدیر کل پیشین دفتر برنامه ریزی و تألی کتب درسی) ،دکتر پیغامی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام
صادق (علیه السّالم)) و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السّالم)
 17نظر شورای نگهبان درباره مصوبه ی اردیبهشت ماه مجلس .برای آگاهی بیشتر از نظرات شورای نگهبان به نامه  95/102/847این شورا
مراجعه فرمائید .این نامه از پایگاه اینترنتی پژوهشکده شورای نگهبان به آدرس  /http://www.shora-rc.ir/Portal/Homeقابل دریافت
است.
18در این رابطه میتوان به بیانات رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در  28اردیبهشت ( 95خبرگزاری ایسنا ،کد
خبر )95022817508 :و نیز صحبتهای وزیر وقت آموزش و پرورش در  29دی ( 94خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر )975510 :رجوع نمود.
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توسعه مدارس غیردولتی

وزارت آموزش و پرورش طی چهار سال گذشته ،حمایت و توسعه مدارس غیردولتی را به عنوان یکی از سیاستهای
اصلی در دستورکار خود قرار داده است .19در نتیجه بر اساس آمارهای رسمی ،تعداد مدارس غیردولتی در سال تحصیلی
 1394-95نسبت به سال تحصیلی  1391-92بیش از  27درصد افزایش یافت و سهم آنها از دانشآموزان از 8.2
درصد در سال تحصیلی  ،92-91به  10.67درصد در سال تحصیلی  95-94رسید .20قابل تأمل اینکه در راستای این
حمایت ،مدیرکل مدارس غیردولتی در فروردین  ،96ایدهی واگذاری مدارس شاهد 21به بخش غیردولتی را مطرح
نمود.22
جدیت مسئولین در پیگیری این سیاست به جایی رسید که مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان در سال 95
سیاست تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که باید با افزایش کیفیت مدارس
دولتی ،خانوادهها را به سوی آنها ترغیب نمود .این در حالی بود که به باور رئیس سازمان مدارس غیردولتی ،توسعه
مشارکتهای مردمی و خانواده کیفیتبخشی مدارس دولتی در گروی توسعه مدارس غیردولتی است.23
-

پیگیری دائمی شدن قانون موسوم به مدارس غیردولتی

دی ماه  ،94الیحهی دائمی شدن قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی »24به مجلس
ارائه شد .آنچنان که رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعالم نمود ،این الیحه پیش از ارسال به مجلس ،در اختیار شورای
عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و بعد از اعالم نظر کمیسیونهای تخصصی این شورا ،برخی از اشکاالت وارده در دولت
اصالح گردید .25اما ظاهراً این اصالحات نیز نتوانسته بود نظر مثبت شورا را تأمین کند .26در همین رابطه رئیس
کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقالب فرهنگی ،دی ماه  94از عدم توجه دولت به تذکرات و اشکاالت مدنظر
کمیسیون متبوع خود گالیه کرد.27
در ادامه و با حساس شدن کارشناسان و رسانهها نسبت به موضوع «مدارس غیردولتی» ،انتقادات متعددی درباره
گسترش این مدارس به ویژه با رویکرد انتفاعی مطرح شد« .زمینهسازی الیحه مدارس غیردولتی برای حرکت آموزش
و پرورش بهسوی خصوصیسازی« ،»28ناتوانی وزارتخانه در نظارت صحیح بر مدارس غیردولتی »29و «عدم انحصار
توسعه مشارکتهای مردمی در توسعه مدارس غیردولتی »30از جمله محورهایی بود که در آن ایام پیرامون الیحه در

 19در این خصوص رئیس جمهور در شهریور  ،93رویکرد دولت در آموزش و پرورش را افزایش مشارکت مردم ،شهرداریها ،بخش خصوصی
و توسعه مدارس غیردولتی اعالم نمود (پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری اسالمی ایران؛ کدخبر.)81045 :
 20توضیح بیشتر آنکه در سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی  ،1391 -92تعداد مدارس غیردولتی  10124باب و در
سالنامه آماری برای سال تحصیلی  ،1394 -95تعداد این مدارس  12954باب اعالم شد.
 21الزم است ذکر شود که مدارس شاهد ،در زمره مدارس دولتی محسوب میشوند.
 22خبرآنالین؛ کدخبر653240 :
 23خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950703000354 :
 24خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر.81890084 :
 25عیارآنالین؛ کد خبر176492 :
 26عبارآنالین؛ کد خبر167669 :
 27خبرگزاری فارس؛ کد خبر13941002001595 :
 28خبرگزاری فارس؛ کد خبر13941104000146 :
 29رجانیوز؛ کد خبر230288 :
 30خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر983420 :
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فضای رسانهای و محافل کارشناسی عنوان گردید .با این حال وزیر وقت آموزش و پرورش در برابر انتقادات مذکور ،از
الیحه مدارس غیردولتی دفاع نمود و آن را از مقوله خصوصیسازی مبرا دانست .31ضمن اینکه به عقیده برخی از
مسئوالن ،توسعه مدارس غیردولتی به طور توأمان باعث کاهش بار مالی دولت 32و افزایش و توسعه مشارکت مردمی
خواهد شد.33
به هر ترتیب ،این الیحه بعد از رفت و آمدهای مکرر میان آموزش و پرورش ،مجلس و شورای نگهبان ،آذرماه  95به
تصویب و تأیید نهایی رسید و در دی ماه  95ابالغ شد.
-

استمرار طرح «خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی»

وزارت آموزش و پرورش در سال  ،93در قالب «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی» در سطحی نسبتاً گسترده به خرید
خدمات آموزشی از بخش خصوصی اقدام نمود و در سال تحصیلی  ،94-93حدود  166هزار دانشآموز در این طرح
پوشش داده شدند .34بر اساس یکی از راهکارهای این طرح در برخی مناطق به دلیل پرهزینه بودن ارائه خدمات یا
کمبود معلم در مدارس دولتی ،دانشآموزان به بخش غیردولتی سپرده شده است .البته به گفته مسئولین وزارت
آموزش و پرورش ،در این طرح به دانشآموزان منتقل شده هیچ هزینهای تحمیل نمیشود و دولت سرانه آموزشی را
میپردازد .35شایان ذکر است که طرح خرید خدمت در سال تحصیلی  95-94نیز پیگیری شد و حدود  195هزار
دانشآموز تحت پوشش آن قرار گرفتند.36
به اذعان کارشناسان ،بنا به شرایط کنونی ،سرانهی پرداختی دولت جوابگوی تمام هزینههای آموزشی مربوطه نیست.
بنابراین به نظر میرسد برای بخش غیردولتی مقرون به صرفه نخواهد بود که صرفاً با اتکا به سرانه مذکور ،آموزش
باکیفیتی را به دانشآموزان ذیل این طرح ارائه نماید و احتماالً مجری طرح برای تنظیم هزینهها ناچار است تا کیفیت
خدمات آموزشی را کاهش دهد یا از دانشآموزان هزینه اضافه اخذ کند .این شائبه به ویژه آنگاه قوت میگیرد که طبق
اظهارات گُرد در خرداد ماه  ،95سرانه مقرر نیز به طور کامل به بخش غیردولتی پرداخته نشده و فقط حدود  35درصد
آن تخصیص یافته بود.37

کاهش تعداد مدارس سمپاد
تعداد مدارس و دانشآموزان سمپاد طی سالهای  1381تا  1392روندی افزایشی داشت ،به نحوی که در این بازه،
تعداد این مدارس تقریباً سه برابر شد .38به زعم مسئوالن آموزش و پرورش دولت یازدهم ،روند افزایشی مذکور بیرویه
و نادرست بود و باید اصالح شود .بر همین اساس ،وزارت آموزش و پرورش با ایده افزایش کیفیت ،سیاست کاهش

 31خبرگزاری فارس؛ کد خبر13941104000247 :
 32خبرگزاری پانا؛ کد خبر448591 :
 33خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر81890084 :
 . 34گزارش عملکرد سازمان مدارس غیردولتی ،شماره 539
 35خبرگزاری فارس؛ کد خبر.13940304000580 :
 36خبرگزاری فارس؛ کد خبر13950303000863 :
 37پایگاه اطالعرسانی و خبری جماران؛ کد خبر133244 :
 38رجوع شود به فصلنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان ،بهار  ،1393شماره  1ص .53
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تعداد دانشآموزان مدارس سمپاد را در پیش گرفت .39با اتخاذ این سیاست ،روند افزایشی تعداد دانشآموزان مدارس
سمپاد طی سالهای  92تا  95متوقف شد (نمودار (.) )1

۱۴۲۴۴۰

۱۴۶۴۹۰

۱۴۰۱۸۷

95-94

94-93

93-92

۱۰۵۸۳۰

92-91

۸۹۰۰۰

91-90

۶۵۹۸۰

۶۰۲۶۰

90-89

89-88

نمودار  -1تعداد دانشآموزان مدارس سمپاد طی سالهای  88تا 1395
(منبع :فصلنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان ،بهار  ،1393شماره  1ص /.53
سالنامههای آماری وزارت آموزش و پرورش .الزم است ذکر شود که آمار دانشآموزان تیزهوش مدارس ابتدایی در
آمار سالهای  94-93و  96-95لحاظ نشده است).

به ادعای معاون سابق آموزش متوسطه ،اتخاذ سیاست کاهش کمی مدارس سمپاد در سالهای اخیر ،اقدامی نادرست
بوده است .40البته برخی ،عامل اصلی ضعف سمپاد را نابسامانی تشکیالتی میدانند و نه کاهش کمّی این مدارس.
ایشان معتقدند که به رغم افزایش چشمگیر تعداد مدارس سمپاد در دهه گذشته ،اقتضائات تغییرات کمی و کیفی
سازمانی آن رعایت نشد و حتی برخی از تصمیمات با افزایش تعداد مدارس همخوانی نداشت .از جمله این تصمیمات
میتوان به انحالل هیئت امنای سمپاد در سال 4189و 42و تنزل «سازمان» ملی پرورش استعدادهای درخشان به سطح
«مرکز» اشاره کرد.
خاطرنشان میسازد که مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و مسئوالن امر (مهرماه  ،)95موضوع سمپاد و مدارس
آن را مورد اشاره قرار دادند .ایشان با ابراز نگرانی از وضعیت سمپاد ،تأکید کردند که توسعه کمّی مدارس تیزهوشان
باید با اداره مناسب سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همراه باشد .ناگفته نماند که در  15سال اخیر ،موضع
سیاستگذاران تربیتی کشور نسبت به مد ارس سمپاد نامشخص بوده است و همین امر موجب شد تا وضعیت سمپاد
و مدارس زیرمجموعهی آن در دورههای مدیریتی مختلف نوسان داشته باشد.
الزم است این نکته نیز مدنظر قرار گیرد که بنا به شواهد موجود ،سیاست کاهش تنوع مدارس و نیز مدارس سمپاد با
حمایت از مدارس غیردولتی و خصوصیسازی آموزشی نیز ارتباط دارد .از جمله در گزارش عملکرد صد روزه نخست

 39فانی ،وزیر وقت آموزش و پرورش؛ خبرگزاری فارس؛ کدخبر13941212000638 :
 40خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950420000598 :
 41البته این تصمیم در سال  1390ابالغ شد.
 42پایگاه اطالعرسانی وزارت آموزش و پرورش؛ کدخبر192877 :
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دولت یازدهم (منتشر شده در سال  )92توسعه بیرویهی مدارس سمپاد به عنوان عاملی مخرب بر سرمایهگذاری
مؤسسان مدارس غیردولتی ذکر شده بود .43همچنین میتوان به اظهارات مدیرکل مدارس غیردولتی در فروردین ماه
 96اشاره نمود که اظهار داشت مدارسی نظیر نمونه دولتی« ،سمپاد» و شاهد با جذب استعدادهای برتر موجب
بیانگیزگی سرمایهگذاران و مؤسسان مدارس غیردولتی میشوند .44به عقیده وی ،تنوع مدارس باید برچیده شود و
فقط دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی به فعالیت بپردازند .45به نظر میرسد طرفداران دیدگاه مذکور عقیده دارند که
مدارس سمپاد به نوعی رقیب مدارس خصوصی هستند و لذا برای حمایت از مدارس غیردولتی باید رشد سمپاد را
متوقف ساخت.

اجرای طرح شهاب
وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم با اتخاذ رویکرد کیفیتبخشی ،توسعه کمّی مدارس سمپاد را کنار گذاشت.
رویکرد دیگر وزارتخانه «پرورش استعدادهای برتر در میان دانشآموزان عادی (عدم جداسازی)» است که طرح شهاب
نیز همسو با آن از سال تحصیلی  ،92-91با پوشش  39هزار دانشآموز آغاز گردیده است .46این طرح در سال تحصیلی
 ،94-93حدود یک درصد از دانشآموزان و در سال  ،95-94حدود  5.2درصد از دانشآموزان کشور را پوشش داد.47
نقطه اوج توجهات به طرح شهاب بعد از بیانات رهبر انقالب در دیدار با نخبگان جوان (مهر ماه  )94بود .ایشان در این
دیدار ضمن گوشزد خطر بیتوجهی به این طرح ،از وزیر آموزش و پرورش خواستند که روند اجرای آن را بررسی
نماید .48اما روند گسترش پوشش طرح در سالهای گذشته ،گویای آن است که طرح شهاب چندان که باید مورد
حمایت آموزش و پرورش واقع نشده است و با افت و خیز و روند کندی به پیش میرود (جدول .)1

جدول  –1روند توسعه و اجرای طرح «شهاب»
سال تحصیلی

تعداد افراد تحت پوشش

92-91

 39هزار دانشآموز

93-92

توقف طرح

94-93

 130هزار دانشآموز

95-94

 340هزار دانشآموز

به نظر میرسد کمبود اعتبارات یکی از موانع اصلی پیشِروی توسعه طرح شهاب باشد .در همین رابطه معاون امور
فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در شهریور  ،94اعالم نمود که آموزش و پرورش نتوانسته است بودجه اجرای این طرح را

 43اقدامات صد روزهی دولت یازدهم درباره آموزش و پرورش ،بند نخست ذیل بخش «مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی»
 44خبرگزاری خبرآنالین؛ کدخبر653240 :
 45همان
 46معاون وقت علمی و فناوری رئیس جمهور ،تیرماه  ،92پایگاه خبری تحلیلی عیارآنالین .کد خبر.29747 :
 47خبرگزاری فارس؛ کدخبر13940728000365 :
 48بیانات در دیدار شرکتکنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا» ،مهر ماه .94
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طبق آییننامه مصوب تأمین کند .49در قوانین بودجه  95و  96نیز اعتبار مجزایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته
نشد .با توجه به روند اجرای طرح ،تحقق وعده وزیر وقت آموزش و پرورش مبنی بر پوشش کلیه دانشآموزان در طرح
شهاب تا پایان سال  501400با دشواریهای زیادی همراه خواهد بود .

توسعه آموزش پیشدبستانی
وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر توسعه آموزش پیشدبستانی را در دستور کار خود قرار داده و در همین
راستا اقدامات مهمی را نیز به انجام رسانده است ،از جمله :افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی از  38.1در سال تحصیلی
 93-92به حدود  67درصد در سال  ،5196-95افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش دبستانی در مناطق محروم و
روستایی 52و گنجاندن اعتبار  50و  55میلیارد تومانی در قانون بودجه  95و  96برای توسعه آموزش پیشدبستانی.53
اقدامات مذکور شایسته تقدیر است و در مجموع میتوان کارنامه دفتر آموزش پیشدبستانی را طی چهار سال اخیر
مثبت ارزیابی نمود .لکن باید دقت داشت که برای رسیدن به وضع مطلوب مورد نظر اسناد تحولی در این بخش ،این
اقدامات باید به لحاظ کمی و کیفی جدیتر شوند .همچنین انتظار میرود که برگزاری پیشدبستانی از دورههای یک
ماهه و یکساله کنونی به دوره دوساله مدنظر اسناد باالدستی برسد.

پیگیری سند آموزشی  2030یونسکو
«دستور کار  2030برای توسعه پایدار» موسوم به «سند  ،»542030برنامهای  15ساله برای توسعه پایدار کشورهای
جهان (بهویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه) است که حوزههای متنوع اجتماعی و اقتصادی (از جمله
آموزش و پرورش ،سالمت ،زنان و خانواده ،محیط زیست ،کشاورزی و آب ،انرژی) را در بر میگیرد .این سند توسط
سازمان ملل متحد برای افق  2030میالدی تهیه شده و به تصویب رسیده است.
در سال  ،95چارچوب عمل جهانی آموزش  2030به عنوان هدف چهارم از دستور کار توسعه پایدار ( )SDG4و با
شعار «بهسوی آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت ،برابر و فراگیر» مورد توجه مسئولین کشور به ویژه مسئولین
آموزشی قرار گرفت .ایران متعهد شد تا اهداف مندرج در ذیل هدف کلی شماره  4سند  2030را در سطح ملی اجرا
نماید .در همین راستا ،هیأت دولت در مهرماه  95مصوب نمود «کارگروه ملّی اجرای آموزش »2030با ریاست وزارت
آموزش و پرورش و مشارکت  18نهاد و وزارتخانهی دیگر تشکیل شود تا برنامهی اجرایی و نظارتی این سند بینالمللی
در سطوح ملّی و استانی تهیه گردد .55طبق این مصوبه ،کارگروه ملی آموزش  2030موظف شد تا گزارش پیشرفت
کار و نحوه همکاری دستگاههای ذیربط را ساالنه به هیأ ت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای
ارسال به مرجع بینالمللی مربوط ارائه کند .56اواخر آذرماه  ،95طی همایشی با حضور مقامات بلند پایه کشور ،از برنامه

 49خبرگزاری فارس .کد خبر.13940618001052 :
 50خبرگزاری پانا؛ کد خبر506101 :
 51خبرگزاری قدس آنالین؛ کدخبر528934 :
 52خبرگزاری فارس؛ کدخبر13951205000131 :
 53معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش .بهمن  .94خبرگزاری فارس ،کد خبر.13941118001321 :
 .54زین پس برای رعایت اختصار ،بهجای «دستورکار  2030برای توسعه پایدار» از عبارت «سند  »2030استفاده خواهد شد.
 55پایگاه اطالعرسانی دولت؛ کدخبر283472 :
 56بند چهارم از مصوبه هیئت دولت
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ایران برای اجرای چارچوب عمل آموزش  2030یونسکو 57رونمایی شد .58در این همایش نصیری قیداری ،دبیر کل
کمیسیون ملی یونسکو ،برنامۀ آموزش 2030را نقشه راه  15سال آینده جهان در حوزۀ آموزش دانست.59
پیگیری سند  2030در کشور ،البته انتقادات بسیار زیادی را از سوی کارشناسان ،نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه
در پی داشت .هرچند که میتوان تذکر رهبر انقالب پیرامون توقف اجرای این سند (اردیبهشت  )96را نقطهی عطفی
در بررسی ویژه جوانب سند مذکور دانست؛ نقطهی عطفی که دامنه انتقادات را به اقشار مختلف جامعه کشاند .ناگفته
نماند که مقام معظم رهبری مجدداً در دیدار با استادان دانشگاهها ( 31خرداد  )96و نیز در دیدار با دانشجویان (17
خرداد  ) 96این سند را مورد نقد قرار دادند .بعد از بیانات معظم له ،ابعاد سند مذکور و پیامدهای اجرای آن واکاوی
شد و بسیاری از اعضای شورای انقالب فرهنگی ،نمایندگان مجلس ،استادان دانشگاهها و حتی برخی از مراجع تقلید
سند مذکور را مورد بررسی نقادانه قرار دادند.
بعد از تذکر رهبر انقالب و گالیهی ایشان از شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص سند  ،2030این شورا در خرداد
ماه  ،96بررسی سند مذکور را در دستور کار قرار داد و مقرر نمود که سند تحول بنیادین به عنوان محور کلیه فعالیتها
و اقدامات آموزش و پرورش قرار گیرد و هر سند و بیانیهی مغایر سند تحول ملغی شود .60متعاقب این امر ،هیئت
وزیران در تیرماه  ،96تصویبنامه پیشین خود مبنی بر تشکیل کارگروه ملی اجرای سند ( 2030مهرماه  )95را لغو
نمود.

تصویب آییننامه جدید هدایت تحصیلی
تغییر ساختار نظام آموزشی کشور به  ،3-3-6زمینهای برای ایجاد تغییرات گوناگون در بخشهای مختلف آموزش و
پرورش به وجود آورد .از جمله این موارد ،زمان تعیین شاخه و رشته تحصیلی دانشآموزان در مقطع متوسطه بود که
با رسیدن دانشآموزان نظام جدید به این موعد ،زمان و شیوه انتخاب شاخه و رشته دانشآموزان نیز تغییر کرد .بر این
اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا پیش از اتمام سال تحصیلی  ،95 -94شیوه هدایت تحصیلی دانشآموزان
را معین نماید.
در سال  ،93پیشنهادهایی راجع به طرح نهایی وزارت آموزش و پرورش در مورد هدایت تحصیلی مطرح شد ،اما
هیچکدام به تصویب نهایی نرسید .اواخر پاییز  ،94رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از طرح جدیدی برای
شیوه هدایت تحصیلی خبر داد .61مطابق این طرح برخالف روال سالهای اخیر ،دانشآموزان ابتدا یکی از دو شاخه
تحصیلی «نظری» و «فنی و مهارتی» را انتخاب نموده و در سال بعد رشته خود را از رشتههای ذیل شاخه انتخابی
برمیگزیدند .62محمدیان در مهرماه  ،94اعالم نمود که فرآیند برنامهریزی و تولید محتوای آموزشی ذیل این ایده آغاز
شده است و تا پایان اسفند ماه  ،94ویراست نخست آن آماده خواهد شد.63

 57این برنامه در  368صفحه تدوین شد و با عنوان «سند ملی آموزش  2030جمهوری اسالمی ایران» در پایگاه اطالعرسانی کمیسیون ملی
یونسکو ـ ایران قابل دسترسی است.
 58خبرگزاری نسیم آنالین؛ کدخبر2077483 :
 59خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر437353/5 :
 60تارنمای شورای عالی انقالب فرهنگی؛ کدخبر1237803 :
 61عیارآنالین  /کد خبر183584 :
 62عیارآنالین  /کد خبر152720 :
 63همان
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در بزنگاه تصویب این طرح ،شورای عالی آموزش و پرورش شیوهی دیگری را به تصویب رساند که در حقیقت همان
روند جاری انتخاب شاخه و رشتههای تحصیلی بود 64و .65مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در این خصوص توضیح
داد که شیوهی جدید هدایت تحصیلی بازسازی شدهی روش پیشین است و با «نظام جامع هدایت تحصیلی موردِ نظرِ
سند تحول» تفاوت دارد .66بر این اساس دانشآموزان در پایان پایه نهم ،باید شاخه و رشته تحصیلی خود را به صورت
قطعی و تک مرحلهای انتخاب نمایند.
در تیرماه  ،95با فرا رسیدن موعد انتخاب رشته دانشآموزان پایه نهم ،اجرای طرح جدید هدایت تحصیلی وارد مرحله
اجرایی شد؛ مرحلهای که حواشی و انتقادات فراوانی نیز به همراه داشت .با باال گرفتن انتقادات ،مسئولین آموزش و
پرورش شیوه جدید را موقتی دانستند 67و بر ضرورت طراحی شیوه جدید هدایت تحصیلی منطبق بر سند تحول تأکید
کردند .در همین راستا طبق گفتهی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در مرداد  ،95هدایت تحصیلی باید
دو مرحلهای انجام میشد.68
پس از ورود دانش آشتیانی به آموزش و پرورش و تغییر در معاونت فرهنگی و پرورشی وزارتخانه بهعنوان متولی
ساماندهی امور مشاوره و هدایت تحصیلی ،اظهارنظرهای مسئولین امر به استعداد و عالقه و نیز عدم اجبار دانشآموزان
در انتخاب رشته سوق یافت .69در همین باره فیض ،معاون فرهنگی و پرورشی ،بهمن  ،95از تغییرات عمده در بحث
هدایت تحصیلی و شیوه ارائه آن به دانش آموزان خبر داد .وی از تبدیل شیوهنامه هدایت تحصیلی به «توصیهنامه»
سخن گفت که در آن ،هیچگونه الزامی برای انتخاب رشته وجود ندارد و صرفاً چند اولویت را در اختیار دانش آموزان
قرار میدهد.70
در خاتمه بحث میتوان گفت از آنجا که برنامهها و خردهنظامها باید هماهنگ با سند تحول و مبانی نظری آن طراحی
شوند ،طرح دو شیوه نامه با رویکردهای متضاد (یکی اجبار و دیگری توصیه) ،بر اساس مبانی نظری سند محل سؤال
خواهد بود.

جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی
طی سالهای اخیر ،وزارت آموزش و پرورش برای جبران بخشی از کمبود نیروی خود ،برگزاری آزمون استخدامی را
در دستورکار خود قرار داد .بر اساس این شیوه ،آموزش و پرورش موظف است تا برای پذیرفتهشدگان آزمون ،دورهی
مهارتآموزی یکساله برگزار نماید.71

 64مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  /کد خبر968142 :
 65تنها تغییر اساسی در مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش ،سه ساله شدن دوران تحصیلی در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش
بود.
 66خبرگزاری فارس؛ کد خبر13941212000496 :
 67معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ،مدیرکل آموزش متوسطه اول ،رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و معاون پرورشی
و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بر موقتی بودن شیوه جدید هدایت تحصیلی تأکید نمودند.
 68خبرگزاری مهر؛ کدخبر3740744 :
 69به عنوان نمونه رجوع شود به اظهارات دانشآشتیانی ،وزیر آموزش و پرورش در دی ماه 95؛ خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1278404 :
 70باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر5950256 :
 71اساسنامه دانشگاه فرهنگیان؛ ماده 28
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اولین آزمون استخدامی بعد از وعدههای پی در پی ،شهریور ماه  94برگزار شد و ده هزار نفر از این طریق پذیرش
شدند .بعد از طی مراحل گزینش ،دوره آموزشی پذیرفتهشدگان نیز به مدت  5ماه از اسفند  94آغاز گردید .72بدین
ترتیب تأخیر در زمان برگزاری آزمون و تنگناهای اجرایی ،طول دوره آموزشی پذیرفته شدگان را از یک سال ،به  5ماه
تقلیل داد که این امر انتقاد برخی کارشناسان نسبت به ناکارآمدی این شیوه را برانگیخت .در همین رابطه معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان اذعان نمود که تحقق هویت معلمی مستلزم زمان آموزش طوالنیتری
است .73مقام معظم رهبری نیز در دیدار با معلمان (اردیبهشت ماه  )95دورههای آموزشی کوتاهمدت را برای تربیت
معلم مطلوب کارساز ندانستند.
به رغم این انتقادات ،دومین آزمون استخدامی نیز در آبان ماه  95برای جذب  10هزار نفر برگزار گردید .طبق گفته
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان ،دوره آموزشی از مرداد ماه  96آغاز خواهد شد و در صورت
اتمام موفقیتآمیز دوره ،پذیرفتهشدگان از سال تحصیلی  97-98به عنوان معلم وارد مدارس میشوند .74همچنین
آموزش و پرورش در نظر دارد تا در شهریور  96سومین آزمون استخدامی خود را برگزار نماید که بنا بر اعالم وزارتخانه،
از این طریق بیش از  23هزار نفر جذب خواهند شد.75
بر طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ،مسیر اصلی جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری و از میان داوطلبان دیپلمه
تعریف شده است و در صورت اضطرار و در شرایطی که تأمین نیرو از مسیر اصلی ممکن نباشد ،وزارتخانه میتواند از
آزمون استخدامی بهره ببرد76؛ لکن به نظر میرسد پذیرش نیرو از این شیوه نه به عنوان یک روش اضطراری که به
عنوان یک اصل در دستورکار آموزش و پرورش قرار دارد ،خصوصاً آنکه طبق برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان ،تا
سال  1404جذب ساالنه ده هزار نیرو از شیوهی مذکور پیشبینی شده است.77

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان
هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در اردیبهشت  ،95برنامه راهبردی این دانشگاه را به تصویب رساند .بنابه گفته
مهرمحمدی ،در این برنامه استراتژی دانشگاه برای تربیت ساالنه  30هزار نیرو تدوین شده است.78
نکته قابل تأمل آنکه در خرداد ماه  ،95معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان از طی مراحل پایانی تولید «نقشه جامع
توسعه آموزش در دانشگاه فرهنگیان (طرح آمایش دانشگاه)» سخن گفت ،79نقشهای که در فروردین  ،96سرپرست
دانشگاه خبر تدوین نسخه نخست آن را اعالم کرد .80بر اساس طرح آمایش ،از گستردگی اجرای رشتهها در پردیس

 72خبرگزاری پانا؛ کدخبر466871 :
 73خبرگزاری پانا؛ کدخبر466871 :
 74خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر498513/5 :
 75روزنامه اطالعات؛ کد خبر36920 :
 77برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمانداز 1404؛ صفحه 49
 78خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر82072134 :
عیارآنالین؛ کد خبر190204 :
 79تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کد خبر54292 :
 80تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کدخبر74242 :
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ها کاسته خواهد شد و ایجاد پردیسهای تخصصی در دستور کار قرار میگیرد .81البته تا کنون خبر تصویب طرح
آمایش منتشر نشده است.
به نظر میرسد که نسبت میان اسناد و برنامههای کالن دانشگاه با برنامههای زیرنظام منابع انسانی سند تحول بنیادین
نامشخص است .توجه به این نسبت اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا طبق اعالم مهرمحمدی ،دانشگاه فرهنگیان به نوعی
نماینده اجرای زیرنظام منابع انسانی سند تحول است.82

حمایت از بینالمللیسازی تربیت معلم
بینالمللیسازی تربیت معلم یکی از موارد مندرج در سند  2030یونسکو محسوب میشود .در همین رابطه ،مرور
اقدامات دانشگاه فرهنگیان طی دو سال اخیر حکایت از آن دارد که بینالمللیسازی در برنامهی این دانشگاه قرار گرفته
است .در همین رابطه از تابستان  ،95نشریهای در این دانشگاه تحت عنوان «پیک بینالملل» منتشر شد که هدف آن
معرفی و انعکاس فعالیتهای علمی و بینالمللی دانشگاه فرهنگیان بود .شایان ذکر است که در سال  93نیز دانشگاه
فرهنگیان با همکاری یونسکو عهدهدار کرسی یونسکو با عنوان «معلمان به مثابه یادگیرندگان مادامالعمر» شده بود.83
«همکاری نزدیک با یونسکو در برنامهها و فعالیتهای مرتبط» و «ایجاد شبکهای معلمان و مؤسسات تربیت معلم در
کشور و منطقه» از جمله اهداف این کرسی محسوب میشوند.84
عالوه بر این ،طبق گفته مهرمحمدی در فروردین  ،96طرح جامع بینالمللیسازی دانشگاه فرهنگیان تدوین شده و
در مسیر تصویب در هیئت امنای دانشگاه قرار گرفته است .85تعامالت با کشورهایی نظیر فنالند ،ژاپن ،ترکیه و آلمان
از دیگر اقدامات دانشگاه فرهنگیان در راستای بینالمللیسازی به شمار میرود.86

پیگیری اجرای فرمان مقام معظم رهبری درباره تحصیل کودکان افغانی
طبق فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای سال  ،94وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا تمامی دانشآموزان
الزمالتحصیل افغانی حاضر در ایران را در مدارس نام نویسی نماید .تا پیش از این ،بر اساس مصوبه هیئت وزیران در
سال  ،8783اتباع غیرمجاز حق تحصیل در مدارس را نداشتند .اما هیئت وزیران در اردیبهشت  95با اصالح مصوبه
مذکور ،88ممنوعیت تحصیل اتباع خارجی را لغو نمود.
بعد از فرمان رهبر انقالب و در سال تحصیلی  ،95-94حدود  410هزار دانشآموز اتباع خارجی در مدارس تحصیل
نمودند که از این تعداد حدود  360هزار نفر از اتباع افغانستان بودند.89

 81تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کدخبر76720 :
 82تارنمای شورای عالی انقالب فرهنگی؛ کد خبر860580 :
 83مدیر اجرایی کرسی یونسکو در دانشگاه فرهنگیان ،نشریه پیک بینالملل ،پیششماره ،تابستان 1395
 84همان
 85تارنمای دانشگاه فرهنگیان ،کدخبر75554 :
 86همان

.1

 87سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ کد124807 :

 88سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ کد963800:
 89خبرگزاری پانا؛ کد خبر484329 :
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جدول  -2وضعیت تحصیل و سکونت اتباع افغانی در ایران
سال تحصیلی 94-93
 330هزار

نفر90

سال تحصیلی 95-94
 360هزار

نفر91

سال تحصیلی 96-95
 400هزار

نفر 92و93

البته باید توجه داشت که موانع اجتماعی و اقتصادی متعددی بر سر راه حضور دانشآموزان افغانی در مدارس قرار
دارد که رفع تمامی آنها لزوماً در قلمرو اختیارات آموزش و پرورش نیست.

 90خبرگزاری پانا؛ کد خبر484329 :
 91خبرگزاری فارس؛ کدخبر13940513000826 :
 / 92الزم است ذکر شود که آمار  360هزار نفر نیز در این خصوص اعالم شده است (رجوع شود به خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر96033017458 :
).
93
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر6131058 :

گزارش عملکرد وزارت آموزشوپرورش در دولت یازدهم

14

 امور مغفول
تأخیر در طراحی و اجرای نظام جامع سنجش صالحیتهای معلمی
«طراحی و استقرار نظام رتبهبندی معلمان» از تکالیفی است که سند تحول بنیادین بر دوش وزارت آموزش و پرورش
نهاده است .در سال  ،94با اجرای طرح «طبقهبندی شغلی» نخستین گام در جهت بهبود حقوق و دستمزد معلمان
برداشته شد .بر اساس گفته معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ،این طرح منبعث از قانون مدیریت خدمات
کشوری بود 94و با طرح رتبهبندی مدنظر سند تحول بنیادین فاصله داشت.
گفتنی است که تحقق طرح رتبهبندی در گرو تدوین «نظام جامع سنجش صالحیت معلمان» است .بر اساس نظام
مذکور ،کلیه معلمان باید گواهینامه صالحیت حرفهای را کسب و هر چند سال یکبار برای تمدید آن اقدام کنند.95
نخستین گام از نظام یاد شده در دی ماه  94به تصویب رسید و در سال  95تدوین و تصویب گامهای بعدی این طرح
باید صورت گیرد .معاون نیروی انسانی شورای عالی آموزش و پرورش ،وعده داد که این نظام تا پایان سال  95تدوین
و تصویب خواهد شد .96این وعده اما محقق نشد تا اینکه رئیس مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری اطاعات
آموزش و پرورش در خرداد ماه  96از «احتمال راهاندازی مراکز سنجش صالحیت حرفهای معلمان تا یکسال آینده»
خبر داد 97و بدین ترتیب اجرای این تکلیف محوری سند تحول ،به سال  97موکول شد.

عدم تصویب اهداف دورههای تحصیلی در شورای عالی آموزش و پرورش
تهیه ،تدوین و انتشار کتب درسی جدید و نیز بازتألیف کتب پایههای مختلف تحصیلی از اقداماتی بود که طی چهارسال
گذشته ،در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی انجام گرفت .البته باید توجه داشت که وجه تحولی بودن کتب
درسی وابسته به تدوین و تصویب اهداف جدید دورهها و پایههای تحصیلی است؛ اهدافی که سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی مکلف شده بود که آنها را حداکثر تا پایان شهریور  ،92به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه
نماید.
در فروردین  ،94دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعالم نمود که «اهداف دورههای تحصیلی مراحل نهایی خود
را سپری مینماید» .98معاون متوسطه دفتر تألیف کتابهای درسی نیز  21شهریور  94از تعیین این اهداف تا آخر
شهریور ماه  94خبر داد 99تا اینکه در سال  ،95پیشنویس این اهداف جهت ارزیابی و بررسی عمومی در تارنمای
شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت .با این حال ،با گذشت نزدیک به  4سال از مهلت تعیین شده در برنامه
درسی ملی و با وجود وعدههای مسئولین ،اهداف مذکور به طور کامل به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش
نرسیدهاند و مبنای تغییرات صورت گرفته در برنامه و کتب درسی با ابهاماتی رو به رو است.

 94باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر6132215 :
 95عیارآنالین؛ کد خبر170338 :
 96باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر5549151 :
 97خبرگزاری قدس آنالین؛ کدخبر533458 :
 98عیارآنالین؛ کد خبر118053 :
 99عیارآنالین؛ کد خبر143681 :
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عدم دستیابی به راهکاری تحولی جهت حل مشکالت اقتصادی وزارتخانه
به گفته مسئولین ،همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق و دستمزد میشود و تنها
بخش اندکی از بودجه به سوی مواردی نظیر امور پرورشی و طرحهای مدیریتی میرود .به اذعان دبیر شورای عالی
آموزش و پرورش در سالهای اخیر گاهی تا  98درصد بودجه برای حقوق و مزایا هزینه میشد .وی هشدار داد که در
صورت عدم اصالح اقتصاد وزارت آموزش و پرورش تمامی کارهای این وزارت ،از جمله تحول آن ،با مشکل روبرو خواهد
شد.100
در راستای حل مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش و افزایش درآمدهای وزارتخانه ،بطحایی ،معاون وقت توسعه
مدیریت و پشتیبانی وزیر در مرداد  95از شناسایی  12ظرفیت درآمدی برای کمک به اقتصاد آموزش و پرورش نام
برد که کارگروهی برای احصا آن نیز فعال گردید .101بعد از بطحائی ،دانشآشتیانی ،وزیر جدید نیز در ابتدای فعالیت
خویش کارگروهی را جهت حل مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش راهاندازی نمود تا ایدههای جدید پیرامون حل
مشکالت مزمن اقتصادی وزارتخانه را گردآوری و جمعبندی نماید.102
مشکالت اقتصادی از چالشهای اساسی آموزش و پرورش طی سالهای اخیر به شمار میرود که وزرای سابق آموزش
و پرورش از آن بهعنوان یک معضل جدی در برابر تحقق اهداف آموزش و پرورش یاد کردهاند تا جایی که برخی
راه اندازی معاونت اقتصادی را به عنوان یک راهکار در این خصوص پیشنهاد داده بودند.103
این مشکالت متصدیان امر را به چارهاندیشی واداشت که ماحصل آنها ارائه روشهایی متعدد برای درآمدزایی یا
کاهش هزینههای وزارتخانه بوده است .برخی از این روشها عبارتند از :خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی،
توسعه مدارس غیردولتی و هیئت امنایی ،دریافت مالیات از بنگاههای اقتصادی و اخذ عوارض ساخت و ساز از
شهرداریها.
هر کدام از راهکارهای فوق نقاط ضعف و قوتی داشتهاند ،اما با نگاهی به عملکرد مسئولین در سالهای اخیر میتوان
دریافت که راه کارهای اتخاذ شده برای حل مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش چندان رنگ و بویی از تحول نداشته
اند و به همین سبب ،به رغم تغییرات مدیریتی مشکالت مذکور همچنان از پیکره دستگاه تعلیم و تربیت رخت
برنبستهاند.

ناهمخوانی تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش با معلمان جدیدالورود
رئیس مرکز برنامهریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش اردیبهشت ماه  96اعالم نمود که تا سال  ،1399در مجموع
 320هزار نفر از مجموعه آموزش و پرورش بازنشسته میشوند .104به عبارت دیگر ،طی سه سال آینده حدود یک سوم
از نیروی انسانی با تجربه آموزش و پرورش کاسته خواهد شد.

 100روزنامه قدس؛ کدخبر462410 :
 101خبرگزاری مهر؛ کدخبر3742257 :
 102خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر441713/5 :
 103به عنوان مثال رجوع شود به مصاحبه فرشیدی ،وزیر اسبق آموزش و پرورش با خبرگزاری مهر؛ کدخبر2562535 :
 104پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین؛ کدخبر524275 :
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در همین حال ،تعداد دانشآموزان روند افزایشی یافته است و بنا به برخی پیشبینیها این روند به صورت مالیم ادامه
مییابد 105و در سالهای اخیر 500 ،هزار دانشآموز نیز به جمعیت دانشآموزی کشور اضافه شده است.106
بررسی آمار ورود و خروج نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که در سالهای اخیر ،اختالف قابل
توجهی میان تعداد نیروهای استخدامی و بازنشستگان وجود دارد.

480000

320000

نفر

بازنشسته
جذب جدید

163000

160000
80000

روند  8ساله ()99-91

سالهای 99-96

83000

سالهای 95-91

نمودار  -2وضعیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

با توجه به نمودار ( ،)2وزارت آموزش و پرورش طی سالهای  91تا  95تنها  83هزار نیروی جدید را جذب نمود در
حالی که بر اساس آمار مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان ،107در این بازه زمانی حدود  160هزار نفر
از وزارتخانه بازنشسته شدهاند .با فرض ادامه جذب نیرو با روند سال تحصیلی  20( 96-95هزار نفر در هر سال)،
آموزش و پرورش تا سال  80 ،99هزار نیروی جدید جذب میکند ،در حالی که بر طبق گفته رئیس مرکز برنامهریزی
و منابع انسانی در همین دوره  320هزار معلم بازنشسته خواهد داشت.
بر اساس این رویه میتوان نتیجه گرفت که در سالهای آتی ،وزارت آموزش و پرورش با کمبود جدی معلم روبرو
خواهد شد .مقام معظم رهبری نیز در اردیبهشت ماه  96ضمن اشاره به این موضوع ،بر افزایش ظرفیت مراکز تربیت
معلم به عنوان راهکار اصلی جبران کمبود معلم تأکید کردند.108

 105بنابه پیشبینی ضرغامی ( ،)1393جمعیت دانشآموزی ایران از سال  93تا سال  99حدود  5درصد افزایش مییابد.
برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه شود به :ضرغامی ،حسین ( .)1393تحوالت جمعیت دانشآموزی در ایران با نگاهی به آینده ،دو فصلنامه
مطالعات برنامهریزی آموزشی ،دوره سوم ( ،)5صص .126-104
 106خبرگزاری پانا؛ کدخبر538631 :
 107طبق این آمار آموزش و پرورش ساالنه  40هزار بازنشسته دارد .مصاحبه با خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر95070502666 :
 108بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان؛ اردیبهشت ماه 96
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در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب ،بازنشستگی نیروهای آموزش و پرورش میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود،
اما در صورت دوراندیشی مسئولین این اتفاق میتواند فرصتی مهم را برای ایجاد تحول در نیروی انسانی دستگاه تعلیم
و تربیت کشور فراهم آورد.

کمتوجهی به توسعه کمّی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) طبق اساسنامه مصوب ،مرجع اصلی جذب و تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز وزارت آموزش و پرورش به شمار میرود .لزوم توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان موضوعی بود که مقام معظم
رهبری در دیدار با معلمان کشور (اردیبهشت ماه  )95مورد اشاره قرار دادند .با وجود این ،طبق گفته مهرمحمدی در
آذرماه  ،95این دانشگاه نسبت به آنچه باید به آن دست یابد ،فاصله دارد .109در همین باره وی شهریور ماه  ،95از
ناهماهنگی سازمان امور اداری ـ استخدامی جهت جبران کمبود هیئت علمی دانشگاه متبوعش ابراز تأسف و تعجب
کرده بود.110
در دی ماه  ،95سرپرست دانشگاه فرهنگیان از کاهش تعداد پردیسهای دانشگاه خبر داد و اعالم نمود که در مناطق
کوچک که ظرفیت الزم برای پشتیبانی تربیت معلم وجود ندارد ،نباید واحد دانشگاهی تأسیس شود .به نظر وی
پردیسهای این دانشگاه باید از  100به  64واحد برسد .111وی همچنین در بهمن ماه  ،95ضمن ممنوع دانستن توسعه
کمّی دانشگاه بر اساس برنامه راهبردی اظهار داشت« :اگر به دنبال کیفیت هستیم ،توسعه کمی اتفاق مناسبی در
تربیت معلم نیست.»112
به نظر می رسد اظهارات فوق ،برآمده از دغدغه توسعه کیفی دانشگاه فرهنگیان باشد و لذا جای تقدیر دارد .با وجود
این ،توجه به توسعه کمّی متناظر با نیازهای آموزش و پرورش هم باید در کنار دغدغه کیفی مدنظر مسئولین باشد.
بر این اساس انتظار میرود که ظرفیت پردیس ها به نحوی در نظر گرفته شود که عالوه بر افزایش کیفیت ،ظرفیت
پردیسهای حذف شده را جبران کنند.

رشد ناکافی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان
وظیفه خطیر تربیت معلم و مشکالت کنونی دانشگاه فرهنگیان اقتضا میکند که توجه به تأمین نیازهای این دانشگاه
در دستور کار سیاستگذاران و البته سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد؛ بهویژه اینکه طبق گفته مهرمحمدی،
دانشگاه فرهنگیان نیازمند مساعدت جدیتر وزارت آموزش و پرورش است .113بررسی روند تغییرات بودجه این دانشگاه
فرهنگیان طی سالهای  90تا ( 96به قیمت سال پایه  )1390نیز مؤید این نکته است ،چنان که در سه سال اخیر
بودجه دانشگاه فرهنگیان رشدی اندک داشت:114

 109خبرگزاری پانا؛ کدخبر560927 :
 110خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر410264/5 :
 111خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر82361578 :
 112باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر5974289 :
 113خبرگزاری پانا؛ کدخبر415387 :
 114با محاسبه بودجه بر مبنای یک سال پایه (شاخص قیمت ثابت  ،)CPIاثر تورم حذف میشود و قدرت خرید بودجه سالهای مختلف قابل
مقایسه خواهند شد .سال پایه در این محاسبات ،سال  1390لحاظ شده است .شاخص قیمت ثابت نیز از گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران استخراج شده است .برای سال  ، 1396شاخص فروردین ماه مبنای محاسبه قرار گرفته است.
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نمودار  -3نمودار نرخ رشد بودجه دانشگاه فرهنگیان (بر اساس سال پایه )1390

عدم طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره
«طراحی و تدوین نظام جامع مشاوره» یکی از تکالیف مورد اشاره سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است 115که
در این راستا اقداماتی صورت گرفته و وعدههایی نیز داده شده است .خرداد  ،95شکوهی ،مدیر کل امور تربیتی و
مشاوره آموزش و پرورش ،خبر داد که طی سال آتی ،نظام جامع مشاوره طراحی میشود .116البته پیش از وی معاون
پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در دی ماه  ،94از آماده شدن نظام مذکور خبر داده بود 117و اندکی بعد نیز اتمام
آن را به خرداد  95موکول کرد . 118شهریور ماه  95نیز شکوهی ،استقرار نظام جامع راهنمایی و مشاوره را از مهمترین
برنامههای شورای عالی آموزش و پرورش در یک سال پیشِ رو برشمرد 119که البته تاکنون این مهم به تصویب نرسیده
است.
در کنار دشواری های نظری نباید از موانع اجرایی نیز غفلت نمود که واقعیت تلخ کمبود  20هزار مشاور در مدارس
کشور از آن جمله است.120

 115به عنوان نمونه راهکار  21/4سند تحول بنیادین بر «استقرار نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی مبتنی بر مبانی اسالمی» اشاره دارد.
 116عیارآنالین؛ کد خبر192161 :
 117عیارآنالین؛ کد خبر170199 :
 118عیارآنالین؛ کد خبر176488 :
 119خبرگزاری بینالمللی قرآن؛ کدخبر3529610 :
 120خبرگزاری پانا؛ کدخبر610836 :
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توجه ناکافی به قانون شوراهای آموزش و پرورش
قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق کشور» (مصوب  )1372یکی از
ظرفیتهای درخور توجهی است که اجرای آن عالوه بر تحقق همکاری اقشار مردم در اداره امور آموزش و پرورش،121
منابع مالی مناسبی را در اختیار مدارس قرار میدهد .به گفته عباسپور ،مدیر وقت امور شوراهای آموزش و پرورش،
وزارتخانه در سال  ،94حدود  1600میلیارد تومان از محل قانون مذکور درآمد کسب نمود که بنا به پیشبینی وی
این رقم در سال  95افزایش خواهد یافت.122
یکی از ظرفیتهای قانون شوراها ،مشارکت مردم در امور مدارس از طریق تأسیس مدارس هیئت امنایی است .123طبق
گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ،هیأت امنایی کردن واقعی مدارس از جمله گامهای بزرگ برای ایجاد
تحول در آموزش و پرورش خواهد بود.124
به رغم ظرفیتهای ویژه ی قانون فوق ،بررسی اظهارات مسئولین حکایت از آن دارد که این ظرفیتها به نحو شایسته
فعال نشدهاند .به عنوان مثال بر اساس ماده  13قانون شوراها ،تا  5درصد از عوارض ساخت و ساز هرمنطقه به آموزش
و پرورش تعلق میگیرد .با وجود این ،مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش در آبان  93از مغفول ماندن این
امر 125و مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران در شهریور  94از تحقق ناقص آن 126سخن گفتند .همچنین به باور
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش ،بسیاری از مصوبات شوراها اجرایی نمیشوند و جلسات شوراها به محلی برای
سخنرانی صرف تبدیل شدهاند.127
خاطرنشان میسازد که قانون شوراها از زمان تصویب در سال  1372تاکنون ،مورد بازنگری و ترمیم قرار نگرفته است.
تابستان  ،94عباسپور وعده داده بود که قانون شوراها اصالح شود .128وی همچنین در تیرماه 129و دی ماه 130سال ،95
 ،95از بازنگری قانون مذکور با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس سخن گفت که این وعدهها تاکنون محقق نشدهاند.

عدم همکاری شایسته با سازمان صدا و سیما
طی چند سال اخیر تعامل آموزش و پرورش با رسانه ملی مورد توجه مسئولین امر قرار دارد .سند تحول بنیادین نیز
به نقش «رسانه» و البته «رسانه ملی» ،در اجرای سند اشاره مینماید .در همین رابطه اردیبهشت  ،94رهبر انقالب در
دیدار با فرهنگیان «تعامل و همراهی مسئولین آموزش و پرورش و صدا و سیما» را مورد تأکید قرار دادند .چند ماه
پس از این تأکید ،سازمان نهضت سوادآموزی و صدا و سیما ،برای تولیدات رسانهای با موضوع سوادآموزی تفاهمنامهی

 121بهعنوان نمونه ،ترکیب شورای آموزش و پرورش شهرستان بهصورت زیر پیشبینی شده است :امامجمعه مرکز شهرستان ،فرماندار ،سه نفر
از رؤسای مدارس ،سه تا پنج نفر از اولیاء دانشآموزان یا معتمدان شهرستان ،رئیس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان.
 122خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1299162 :
 123سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ کد خبر136294 :
 124تارنمای رسمی شورای عالی آموزش و پرورش؛ دسترسی به متن از طریق لینک کوتاه شدهی رویروhttp://yon.ir/l41T :
 125خبرگزاری پانا؛ کدخبر279959 :
 126خبرگزاری فارس؛ کدخبر13940519000510 :
 127خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر94110502643 :
 128خبرگزاری فارس؛ کدخبر13940531000325 :
 129باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر5677720 :
 130خبرگزاری مهر؛ کدخبر3866352 :
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همکاری امضا نمودند131؛ البته تا کنون از جزئیات پیشرفت و تحقق این تفاهمنامه اخباری در رسانهها منتشر نشده
است.132
چندی بعد از تفاهمنامهی فوق ،رؤسای دو دستگاه در اسفند  94با هم دیدار داشتند .در دیدار مذکور مقرر شد تا
تفاهمنامه همکاری دو دستگاه حداکثر ظرف یک ماه (فروردین  )95آماده شود و به عنوان منشور همکاریهای وزارت
آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مدنظر قرار بگیرد .133لکن از تدوین این منشور خبری در رسانهها منعکس
نشد.
پس از اتفاقات فوق ،رهبر انقالب در دیدار اردیبهشت  95با فرهنگیان مجدداً مسئله تعامل «رسانه ملی» و «آموزش
و پرورش» را مطرح نمودند و از اینکه بهصورت شایستهای در این مورد کاری انجام نشده است ،انتقاد کردند .134به
رغم این تأکید ،اما باز هم در روابط رسانه ی ملی و دستگاه تعلیم و تربیت رسمی تغییر خاصی صورت نگرفت .طبق
آخرین اخبار منتشر شده در رابطه با این موضوع ،رئیس سازمان صدا و سیما در آبان ماه  95اعالم نمود که «برنامهای
برای تشکیل شبکه تخصصی ویژه آموزش و پرورش نداریم.»135

 131خبرگزاری پانا؛ کدخبر405924 :
 132هرچند که رئیس سازمان نهضت سوادآموزی دی ماه  95در دیدار با مدیرکل صدا وسیمای استان فارس بیان داشت که در دو سال اخیر
همکاری مشترک خوبی بین نهضت سوادآموزی و صدا وسیما بوجود آمده است(وزارت آموزش و پرورش؛ کدخبر.)278278 :
 133خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر1067001 :
134در بخشی از بیانات رهبر انقالب چنین آمده است« :صداوسیما خیلی نقش میتواند ایفا کند .من سال گذشته هم گفتم ،عمل نشده،
آنچنان که باید عمل نشده؛ صداوسیما باید یک سرفصل کاری مخصوص آموزش وپرورش داشته باشد؛ آدمهای با فکر ،بنشینند برنامهریزی
کنند .چند روز پیش -شاید هفتهی پیش -جمعی از نوجوانها و جوانهای دانش آموز اینجا در حسینیّه بودند و برایشان بنده صحبت کردم.
یکیشان یک نامهای به من داد ،دیدم حرف حسابی می زند؛ نوشته بود که در صداوسیما برای کودکان برنامه هست ،برای بزرگها برنامه
هست ،برای ما جوانهای دبیرستانی برنامه نیست .دیدم راست میگوید ،حرف درستی است .کدام برنامه را برای این جوان فراهم کردید که
بتواند از آن استفادهی روحی ،استفادهی فکری ،استفادهی دینی ،استفادهی علمی کند .البتّه برنامههای علمی در بعضی از شبکهها هست،
اینها برنامه نیست؛ برنامهسازی باید بشود؛ هنرمندانه کار باید بشود».
 135خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950820000992 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
تأخیر در تعیین رییس دانشگاه فرهنگیان
حدود  4سال از سرپرستی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان میگذرد و شورای عالی انقالب فرهنگی
وضعیت ریاست وی را مشخص نکرده است .بدون شک یکی از وظایف اصلی ریاست دانشگاه نوپای فرهنگیان ،تدوین
برنامههای بلند مدت و برنامهریزی برای تحقق اهداف کالن دانشگاه خواهد بود که این مهم تا وقتی که وضعیت رئیس
دانشگاه مشخص نشود ،به صورت تمام و کمال رخ نمیدهد.

تغییر وزیر آموزش و پرورش
در دولت یازدهم ،روابط مجلس شورای اسالمی و وزارت آموزش و پرورش پرفراز و نشیب بوده است .بعد از عدم اعتماد
مجلس به محمدعلی نجفی درخصوص تصدی وزارت آموزش و پرورش ،علی اصغر فانی موفق شد تا در پاییز  ،92نظر
مثبت نمایندگان را برای همراهی با کابینه جلب نماید .اسفندماه سال  ،92اولین زمزمههای استیضاح فانی در مجلس
شورای اسالمی مطرح شد .این پیگیریها در سال  93ادامه یافت و فانی فروردین و بهمن  93دو کارت زرد و در آذر
و دی  94نیز دو کارت زرد از مجلس شورای اسالمی دریافت کرد .ناگفته نماند که وی در تیرماه  94مورد استیضاح
قرار گرفت که البته با اعتماد مجدد نمایندگان در سِمت وزارت ابقا شد.
مهر ماه  ،95مجدداً استیضاح فانی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت؛ اما این بار پیش از برگزاری جلسه ،وزیر آموزش
و پرورش تغییر یافت و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در آبان
ماه  95از مجلس رأی اعتماد گرفت .قابل تأمل آنکه وزیر جدید نیز از گزند استیضاح مصون نماند و در بهمن ماه ،95
خبرِ تحویلِ نامهی درخواستِ استیضاحِ وی به هیئت رئیسه مجلس ،منتشر شد 136که البته با اتمام دولت یازدهم این
استیضاح به سرانجام نرسید.
مرور اخبار  4سال اخیر حکایت از آن دارد که شَبَح استیضاح ،جز در پارهای از اوقات ،همواره بر سر وزرای آموزش و
پرورش قرار داشته است .البته شاید بتوان این وضعیت را عالوه بر چند سال اخیر ،به چند دههی اخیر نیز تسری داد.
توضیح بیشتر آنکه در طول  39سال گذشته 14 ،وزیر و سرپرست سکانداری وزارتخانه را بر عهده داشتهاند ( !Error
 )3Reference source not found.که این تغییرات مدیران نوعی از بیثباتی در برنامهها و راهبردهای دستگاه
تعلیم و تربیت را موجب شده است.

 136خبرگزاری مهر؛ کدخبر3899485 :
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جدول  -3طول دوره مسئولیت وزرای آموزش و پرورش بعد از انقالب اسالمی
دوره تقریبی مسئولیت وزرای آموزش و پرورش (وزارت و سرپرستی)

وزیر

سال

شکوهی

1358-1357

7

شهید رجایی

1359-1358

11

شهید باهنر

1360-1359

12

پرورش

1364-1360

48

اکرمی

1367-1364

37

نجفی

1376-1367

108

مظفر

1380-1376

48

حاجی

1384-1380

48

فانی

( 1384سرپرستی)

3

فرشیدی

1386-1384

25

علیاحمدی

1388-1386

21

حاجی بابایی

1392-1388

47

فانی

1395- 1392

38

دانشآشتیانی

1396-1395

9

(ماه)

تعیین متولی مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک
به زعم بسیاری از کارشناسان ،یکی از مشکالت اصلی در حوزه آموزشهای پیش از دبستان (بدو تولد تا  6سال)،
مسئله ضعف نظارت بر مهدهای کودک و عدم یکپارچگی در سیاستگذاری تعلیم و تربیت دوران کودکی است .137در
این شرایط و در غفلت متصدیان ،برخی نهادهای دولتی و عمومی و حتی بخش غیردولتی ،بدون توجه به سیاستهای
کشور و متولیان قانونی امر به صدور مجوز تأسیس مراکز تربیت کودک اقدام نمودهاند .قابل تأمل آنکه مدیر دفتر
آموزش پیشدبستانی آموزش و پرورش در بهمن  95اعالم نمود که  14نهاد و موسسه در این باره فعالیت دارند و هر
کدام دارای ضوابط و قوانین خاص خود هستند.138

 137در همین رابطه رجوع شود به صحبت های خزعلی ،رئیس وقت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی،
خبرگزاری مهر؛ کدخبر / 3743787 :الزم است ذکر شود که مهدهای کودک تا چهار سالگی و مراکز پیشدبستانی از چهار تا شش سالگی
را پوشش میدهند.
 138خبرگزاری پانا؛ کدخبر589529 :
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عالوه بر این ،نهادهایی از قبیل یونسکو و برخی سفارتخانهها نیز به عرصه آموزش کودکان کشور وارد شدند .139در
همین شرایط رهبر انقالب سال  94در دیدار با هیئت دولت ضمن اشاره به رخنه فرهنگی و اقتصادی بعضی سازمانها،
توجهات را به نفوذ در مهدهای کودک جلب نمود.140گزارشهای میدانی نیز حکایت از آن دارند که وضعیت مراکز
آموزشی کودکان زیر  7سال با نقطه مطلوب فاصله دارد .در این باره معاون دبیر شورای عالی آموزش و پرورش بیان
داشت که بر اساس گزارشهای دریافتی ،در برخی مهدهای کودک آموزشهایی نامطابق با ارزشها ارائه میشود.141
هم اکنون سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی در خصوص مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک به شمار میرود؛
لکن بنا به گزارشها و نظرات کارشناسان ،این سازمان صالحیت و توانایی انجام تمام و کمال این مسئولیت را ندارد؛
در تأیید این گزاره ،رئیس سازمان بهزیستی ،اسفند ماه  95از برونسپاری امر نظارت در این سازمان «به علت کمبود
نیرو» خبر داد.142
بر اساس سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ابالغی رهبر معظم انقالب در سال  ،)92مسئولیت اجرای
سیاستهای مصوب و نظارت بر آنها در پیشدبستانی و مهدکودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش است .143با وجود
این تصریح ،نهادهای سیاستگذار با تأخیر  3ساله به موضوع مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک وارد شده و اردیبهشت
ماه  ،95خبر موافقت شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقال مدیریت مهدهای کودک از سازمان بهزیستی به وزارت
آموزش و پرورش منتشر گردید .144در همین حال مجلس شورای اسالمی طی اصالح الیحه مدارس غیردولتی ،در
اقدامی مواز ی و البته بر خالف تصمیم اولیه شورای عالی انقالب فرهنگی ،مدیری ت و نظارت بر مهدهای کودک را به
بهزیستی سپرد .145با این حال پرونده تعیین تکلیف مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک همچنان در شورای عالی
انقالب فرهنگی مفتوح است 146و به رغم اعالم آمادگی آموزش و پرورش برای پذیرش مدیریت بر مهدهای کودک،147
برخی مسئولین با انتقال این امر از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش مخالفت میورزند.
به رغم کشمکشهای فراوان و ورود نهادهای باالدستی ،به نظر میآید که مسئولین همچنان در حوزه مدیریت آموزش
دوره پیشدبستانی به اتفاق نظر و هماهنگی نرسیدهاند .با این اوصاف انتظار میرود تا متولیان امر ،مقولهی تعلیم و

 139خرداد ماه  ،95روحافزا ،معاون وقت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی ،اظهار نمود که هماکنون 8
هزار مهدروستای کشور با دخالت و اعمال نظر سازمانهای بینالمللی فعالیت میکنند .خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1109539 :
 140در بخشی از بیانات رهبر انقالب آمده است « :و هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل از این ،در صحبت گفتم که اینها در صدد نفوذند ،در
صدد رخنه کردنند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید .یک وقت آدم خبر میشود که فرض بفرمایید فالن سازمان
آمده یک بخشی از مجموعهی فرهنگی ما را -مثالً فرض کنید مهدکودکها را -به یک شکل خاصّی دارد هدایت میکند؛ این را آدم میفهمد،
بعد که نزدیک میشود میبیند کار خطرناکی و کار بزرگی است [امّا] آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است».
 141خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1117006 :
 142خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر95120402489 :
 143بند دوم سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری :ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه
اجتماعی و عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی
با توسعه همکاری دستگاه ها.
 144خبرگزاری پانا؛ کد خبر491652 :
 145تبصره  2ذیل ماده 2
 146دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،دی ماه  ،95باشگاه خبرنگاران جوان ،کدخبر5928289 :
 147رجوع شود به اظهارات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در دی ماه  ،95باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر5908748 :
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تربیت در سنین پیش از دبستان را جدی تر بگیرند و برای ساماندهی وضعیت آن در کشور تصمیمی اساسی اتخاذ
کنند.

رشد ناکافی اعتبارات غیرپرسنلی آموزش و پرورش
بر اساس قانون بودجه سال  ،96اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعهی آن 148حدود  8درصد از بودجه
عمومی دولت را در برمیگیرد .رقم بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال  96نسبت به سال  95حدود  10درصد
افزایش یافته است.
با این حال ،برای قضاوت دقیقتر درباره بودجه آموزش و پرورش ،باید افزایش بودجه را در مقایسه با سایر نشانگرهای
اقتصادی ـ به ویژه بودجه آموزش و پرورش به قیمت ثابت 149ـ بررسی قرار داد .با مبنا قرار دادن سال  ،90میتوان
تغییرات بودجه آموزش و پرورش را بدون اثر تورم مورد قضاوت داد:
14
12

8
6
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بودجه آموزش و پرورش (به قیمت سال )1390
بودجه پرسنلی (به قیمت سال )1390
بودجه غیرپرسنلی (به قیمت سال )1390

نمودار  -4روند بودجه وزارت آموزش و پرورش (به قیمت سال )1390

 148نهادهای تابعه آموزش و پرورش عبارتاند از :سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه شهید رجایی ،سازمان
آموزش و پرورش استثنایی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
 149با محاسبه بودجه بر مبنای یک سال پایه (شاخص قیمت ثابت  ،)CPIاثر تورم حذف میشود و قدرت خرید بودجه سالهای مختلف قابل
مقایسه خواهند شد .سال پایه در این محاسبات ،سال  1390لحاظ شده است .شاخص قیمت ثابت نیز از گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران استخراج شده است .برای سال  ، 1396شاخص فروردین ماه مبنای محاسبه قرار گرفته است.
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با توجه به نمودار فوق بودجه وزارت آموزش و پرورش ،پس از روند شدیداً کاهشی طی سالهای  90تا  ،92روندی
صعودی به خود گرفته است؛ هر چند با روند رو به رشد مذکور ،قدرت خرید بودجه آموزش و پرورش هنوز به وضعیت
سال  90نرسیده است و با آن فاصله دارد .بر این اساس ،بهرغم  2.5برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در این بازه،
قدرت خرید آن کمتر از سال  90است.
البته بودجه پرسنلی وضعیت بهتری دارد .با توجه به روند افزایش مالیم این بخش از بودجه آموزش و پرورش و افزایش
 47درصدی قدرت خرید آن ،چنین انتظار میرود که به طور کلی معیشت معلمان نسبت به سال  90افزایش
چشمگیری یافته باشد .150با این حال برخی گزارشها از وضعیت نامناسب معیشت فرهنگیان حکایت دارد.
بر اساس نمودار فوق ،بودجهی غیرپرسنلی آموزش و پرورش نه تنها افزایش نداشته ،که نسبت به سال  90روندی
کاهشی را نیز طی نموده و قدرت خرید آن تقریباً به یک پنجم رسیده است .این در حالی است که سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش صراحتاً بر افزایش سهم هزینههای غیرپرسنلی از بودجه آموزش و پرورش تأکید دارد.151

 . 150با توجه به تغییرات تعداد پرسنل وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر و همچنین اجرای طرح رتبهبندی شغلی (و در نتیجه یکسان
نبودن دریافتی فرهنگیان) ،نمیتوان درباره میزان بهبود معیشت این قشر قضاوت دقیقی و جزئی نمود.
 151راهکار  4-20از سند تحول.

