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آسيبشناسي سياستگذاري آموزش و پرورش در قوانين برنامههاي
توسعه و عمراني ()1327-1400

خالصه مدیریتي
آموزش و پرورش بهعنوان مهم ترین دستگاه تربيتی در کشور که هم به نوعی آیندهساز کشور است و هم
درعينحال زودبازده نيست ،بهمراتب بيش از سایر دستگاهها نيازمند ثبات سياستگذاري و اتقان در
برنامهریزيهاي ميانمدت و بلندمدت است .اما با این وجود ،بندهاي مربوط به آموزش و پرورش در
ال
قوانين برنامه توسعه دچار آشفتگی جدي بودهاند؛ احکام نامتجانس ،بعضاً غيرهمسو و غيرشفاف عم ً
کارآمدي برنامهها را زیر سؤال برده و عالوه بر مخدوش کردن قابليت نظارت در برخی موارد ،شرایطی را
ایجاد کردهاند که مجریان هر نوع عملکردي هرچند نامطلوب را بتوانند با آن احکام توجيه کنند .در این
وضعيت ،براي رسيدن به ترکيب مناسب احکام در برنامه هفتم آموزش و پرورش ،آسيبشناسی 1۲
قانون برنامه عمرانی و توسعه پيشين ضروري بهنظر میرسد .گزارش حاضر پس از مروري آسيبشناختی
نسبت به بخشهاي مربوط به آموزش و پرورش در قوانين مزبور ،تالش کرده با کمك صاحبنظران و با
رعایت منطق برنامهریزي ،داللتهایی استخراج کند که رعایت آنها در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه
ضروري است .برخی داللتهایی که در مرحله آسيبشناسی برنامههاي قبل بهدست آمدند و در برنامه
هفتم باید رعایت شوند ،عبارتند از:
 تدوین برنامه ،محتاج اشراف نظري کالن جهت طراحی راهکارهاي اجرایی براي تحقق اهداف است؛
انعکاس این وضعيت در برنامه و تالش براي حفظ هماهنگی ميان اهداف کالن و برنامههاي اجرایی در
مسير تدوین قانون برنامه که در دورههاي اخير در حوزه آموزش و پرورش کمرنگ بوده است اهميت
کليدي دارد.
 اجزاي برنامه باید بتوانند در قالب تکههاي یك پازل ،یکدیگر را تکميل و حول یك محور واحد
انسجام خود را حفظ کنند .ترتيبی که در قانون برنامه چهارم توسعه براي رسيدن به «فرصتهاي برابر
آموزشی» پياده شده ،میتواند بهعنوان یك نمونه نسبتاً خوب مدنظر قرار گيرد.
 طی  50سال گذشته ،آموزش و پرورش همواره با چالشهاي متنوعی درگير بوده است .اولویت
داشتن همزمان این چالشها در برنامهریزي (چنانچه در قوانين متعدد برنامههاي توسعه دیده میشود)

۲
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به این معناست که هيچکدام از اولویتها ،قرار نيست پيگيري شوند؛ برنامه باید بتواند از ميان چالشهاي
متنوع و متکثر ،تعداد محدودي اولویت کليدي را انتخاب و ناظر به آنها طراحیهایی صورت دهد.
 از مهمترین چالشها در قوانين برنامه توسعه کشور ،عدم ارزیابی ،نظارت و پيگيري اهداف و احکام
آن بوده است .براي حل این معضل باید گزارههاي برنامه (اهداف کلی و جزیی) طوري طراحی شده
باشند که قابليت نظارت و ارزیابی و تقسيمبندي به گامهاي ميانی در طول پنج سال برنامه (مثل
هدفگذاريهاي کمی) یا بروز مطلق (مثل تأسيس یك سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات)
داشته باشند و از کلیگویی و احکام غيرشفاف اجتناب شود.
 قوانين برنامه توسعه ،باید ارتباط ارگانيك با لوایح بودجه ساليانه داشته باشند و این مهم باید در
تدوین برنامه مدنظر باشد؛ اهداف قانون برنامه باید قابليت تجزیه به گامهاي ساليانه داشته باشند .عالوه
بر اهداف ،الزامات رسيدن به آنها و منابع مورد نياز ساليانه باید در برنامه مدنظر قرار گيرند .این ادبيات،
نه تنها در اسناد پشتيبان تدوین قانون ،بلکه در متن قانون باید منعکس باشد .وضعيتی که قانون برنامه
ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش از آن بیبهره بوده است.
 انتظار میرود سياستهاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنيادین آموزش
و پرورش بهعنوان اسناد باالدستی ،در تدوین قوانين برنامه توسعه نصبالعين باشند .ازطرفی شوراي عالی
آموزش و پرورش بهعنوان متولی تصویب و ابالغ سياستهاي اجرایی و پيادهسازي سند تحول بنيادین،
در فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه ،نقشی ندارد .این کمتوجهی به هندسه نهادي و سندي در
سياستگذاري آموزش و پرورش باید با اصالح مسير تدوین قانون برنامه هفتم ،مرتفع شود.
 تدوین قوانين برنامه فرصتی کمنظير براي تعامل بدنه کارشناسی تمام کشور ،بدنه اجرایی (شامل
وزارت آموزش و پرورش ،سازمان برنامه و بودجه کشور) و نهادهاي دیگر ازجمله مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان است که در صورت هدفگذاري ،میتواند زمينه ارتقاي
یادگيري سيستمی و سازمانی را براي کشور مهيا کند.
 تدوین قانون برنامه ،نباید مستقل از برنامههاي قبلی صورت گيرد؛ نگاه آسيبشناسانه نسبت به
برنامههاي قبلی براي مشخص شدن کاميابیها و شکستها و علتهاي آنها ،برقراري ارتباط نظاممند
طولی بين قوانين برنامههاي متوالی و مدنظر قرار دادن افقی باالتر براي برنامه بعدي (افق قانون برنامه
هفتم براي برنامه هشتم توسعه) اموري ضروري در طراحی برنامه هستند.
 از آسيبهاي برنامههاي توسعه ،بال تکليفی برخی احکام تکراري در برنامههاي متوالی است که
معلوم نيست باید تبدیل به یك قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و بعد از برطرف
شدن ضرورتها ،دیگر تکرار نخواهند شد .احکام مربوط به کمك دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان در
برنامه توسعه دوم ،سوم ،چهارم و ششم از این موارد است.

۳

پس از ذکر مفاهيم فوق که با مرور آسيبشناسانه بر قوانين برنامه استخراج شدهاند ،در ادامه و ناظر
به شرایط امروز آموزش و پرورش ایران ،مفاهيمی پيشنهاد شده است که رعایتشان در کنار مفاهيم
فوقالذکر در برنامه هفتم ،ضروري است:
 تبيين نسبت قانون برنامه توسعه هفتم با اسناد باالدستی حوزه آموزش و پرورش بهویژه سند تحول
بنيادین و سياستهاي کلی تحول در آموزش و پرورش ضرورت دارد.
 در سياستگذاري ،شاخصها بهعنوان یك ابزار کليدي حکمرانی تلقی میشوند .از این جهت برنامه
هفتم باید شاخصهاي مناسبی را براي سنجش تحقق اهداف تعيين شده براي آموزش و پرورش در
اسناد باالدستی معلوم کند .شاید یکی از جديترین موانع اجراییسازي سند ،نداشتن شاخصهاي کمی
و کيفی متناسب با اهداف آن باشد که نتيجه آن نيز عدم امکان ترسيم دقيق وضعيت فعلی نسبت به
دوري یا نزدیکی به اهداف تعيين شده است عالوه اینکه برنامهریزي براي بهبود چالشها را نيز با اخالل
مواجه کرده است.
 از پيچيدهترین چالشهاي برنامهریزي در آموزش و پرورش ایران ،عدم دسترسی به اطالعات به روز،
شفاف و دقيق است که این موضوع در مسئله کمبود معلم و برنامهریزي نيروي انسانی در دهه اخير،
نمود پررنگی داشته است .قانون برنامه هفتم توسعه نباید به روال سابق ،بر آمار ناقص استوار شود.
 با توجه به دسترسی نابرابر به آموزشهاي مجازي در سراسر کشور ،افت کيفيت آموزش در
برنامههاي آموزش مجازي و آسيبهاي تربيتی و روانی متأثر از خانهنشينی دانشآموزان در دوره 1۸
ماهه کرونایی ،طراحی براي جبران آسيبهاي آموزشی و پرورشی در برنامه هفتم ضرورت دارد.
 هجوم پلتفرمها ،محتواهاي آموزشی مجازي و مؤسسات بينالمللی براي بهدست گرفتن جریان
آموزش در کشورهاي در حال توسعه میتواند حاکميت ملی در آموزش عمومی را با مخاطرات جدي
روبهرو کند و باید توجه داشت که نگاه صِرف «حراست ملی» پاسخگو نخواهد بود و در این حوزه باید با
نگاه «فوق فعال فراملی» براي توسعه مخاطبان آموزش و پرورش ایرانی تالش کرد.
 تدوین برنامه هفتم توسعه میتواند بستري براي توافق جمعی ميان کنشگران عرصه تعليم و تربيت
ازجمله پژوهشگران ،اندیشمندان و اندیشکدههاي مرتبط با تعليم و تربيت براي تحول بنيادین آموزش و
پرورش باشد مشروط به اینکه بتوان طراحی مناسبی با حضور این کنشگران پياده کرد .شاید شوراي
عالی آموزش و پرورش بتواند بهعنوان محور این طراحی نقشی کليدي ایفا کند .نکته دیگر اینکه در
تدوین بخش آموزش و پرورش برنامه هفتم باید نهادهاي متولی تدوین سند تحول بنيادین آموزش و
پرورش همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی دخالت داده شوند.
 نکته آخر اینکه متاسفانه قبل از انقالب ،قوانين برنامه با تمرکز بر عمران و توسعه کالبدي و فيزیکی
کشور تدوین می شدند و بعد از انقالب اسالمی نيز قوانين برنامه توسعه با محوریت رشد اقتصادي به
تصویب رسيدند و این غلبه اقتصادي بر برنامههاي پنجساله هنوز هم ادامه دارد به نحوي که سایر
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بخشهاي برنامه تحتالشعاع این موضوع قرار گرفتهاند .این در حالی است که بر اساس مبانی اسالمی و
نيز قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،اقتصاد هدف نبوده بلکه تعالی و کمال انسان مقصود میباشد.
از سوي دیگر رویکردهاي توسعه امروزین نيز بر توجه به انسان به عنوان محور توسعه و پيشرفت تمرکز
دارند از همينرو آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان زمينهساز و بستر رشد
و تعالی سرمایه انسانی باید مورد توجه و محور برنامههاي توسعه قرار گيرد.
الزم به ذکر است که هدفگذاري این گزارش ارائه داللتهاي آسيبشناسانه مبتنیبر مرور قوانين برنامه
عمرانی و توسعه است که میتوانند مقدمهاي براي شکلگيري یك پيشنهاد براي مفاهيم اصلی برنامه هفتم
توسعه باشند .لذا این گزارش ظرفيت کافی براي نگاه جامع به تدوین برنامه هفتم را نخواهد داشت.
مقدمه
تدوین برنامه پنجساله توسعه بهعنوان ریلگذاري در سياستهاي اجرایی کشور تلقی میشود .با توجه به
اینکه بخش آموزش و پرورشِ عمومی در هر برنامه (در مقایسه با دیگر بخشها) ،بهعلت دیربازده بودن
نيازمند ثبات سياستگذاري و شکلگيري عزم همگانی است ،تأمل جدي در تدوین این بخش از قانون
ال برنامه توسعه در
برنامه را امري حياتی و ضروري میکند .در این شرایط ،باید توجه داشت که عم ً
آموزش و پرورش طی دورههاي اخير ،ناکارآمد بوده؛ نه اهداف شفاف و قابل قبولی داشته و نه پيگيري
کامل براي پيادهسازي آن صورت گرفته است ،حال آنکه قانون برنامه توسعه براي وزارت آموزش و پرورش
بهعنوان یك دستگاه اجرایی ،مهمترین سند سياستی ميانمدت و ناظر به عمليات تلقی میشود و این
ال آموزش و پرورش را دچار روزمرگی
وضعيتِ قانون برنامه (در کنار تغيير مکرر وزیر در این سالها) عم ً
و عدم تحرکت نظاممند به سمت اهداف کالن کرده است.
براساس مرور  ۶قانون برنامه عمرانی و  ۶قانون برنامه توسعه قبل و بعد از انقالب ،مصاحبه با
کارشناسان برنامهریزي آموزش و پرورش و مرور منابع علمی در حوزه آسيبشناسی برنامهریزي در ایران
قبل و بعد از انقالب ،مفاهيم کليدي که در قوانين برنامه قبلی در حوزه آموزش و پرورش دچار آسيب و
چالش بودهاند شناسایی و در بخش اول فهرست شد .با توجه به اینکه قوانين برنامه پيشين از ناحيه این
موارد غالباً دچار اشکال یا اختالل بودهاند ،این فهرست براي رسيدن به نسخهاي مناسبتر در تدوین و
تصویب قانون برنامه هفتم توسعه باید مدنظر قرار گيرد .در بخش دوم ،پيشنهادهایی براي تدوین برنامه
پيش روي دولت سيزدهم ارائه شده که میتواند یك گام اوليه براي رسيدن به چارچوب احکام برنامه
هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش تلقی شود .لذا با توجه به رویکرد آسيبشناسانه این گزارش،
پيشنهادهاي ارائه شده ،بهعنوان طرح جامع پيشنهادي براي برنامه هفتم تلقی نمیشود .در ادامه تالش
شده تا همه مفاهيم به همراه مثالهایی از برنامههاي قبلی با رویکرد آسيبشناسی ذکر شود.
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 .1آسيبشناسي مفاهيم برنامهریزي در قوانين برنامههاي عمراني و توسعه
 .1-1کمتوجهي به سلسلهمراتب برنامهریزي
در یك برنامهریزي دقيق و منسجم انتظار میرود سلسلهمراتب «اهداف ،سياستها و خطمشيها،
راهبردها ،اقدامات اجرایي ،شاخصهاي نظارتي ،مجري اصلي و بخشهاي همكار» بهصورت
دقيق رعایت و مشخص شوند .ازجمله چالشهاي جدي برنامههاي اخير در حوزه آموزش و پرورش ،عدم
رعایت این مراحل و مشخص کردن دقيق هریك از آنها بوده است.
در ميان برنامههاي عمرانی قبل از انقالب ،سه برنامه اول ،اصالً نزدیك به چنين ادبياتی نبودهاند اما
برنامه چهارم تالش کرده است با تبيين «هدف کلی برنامه در آموزش و پرورش» و تفکيك «خطمشیها
و سياستهاي اجرایی» از «هدفها و برنامههاي بخشی» از ادبيات بهتري در برنامهریزي استفاده کند.
اما برنامه پنجم و ششم عمرانی عالوه بر تبيين هدفهاي اساسی برنامه در همه حوزهها بهشکل
درهمتنيده ،در حوزه آموزش و پرورش هم سلسلهمراتبِ اهداف اساسی ،سياستها و خطمشیهاي کلی،
برنامههاي مشخص را بهطور بهتري مراعات کرده است.
در برنامههاي توسعه بعد از انقالب ،ضمن اینکه گاهی احکام مرتبط با آموزش و پرورش بهصورت
پراکندهاي در بخشهاي دیگر برنامه گنجانده شده است ،در بخشهاي مربوط به حوزه آموزش و پرورش
نيز رویه یکسانی اتفاق نيفتاده است .برنامه اول توسعه در تبصره « »14مادهواحده دولت را مکلف به
تصویب الیحه تغيير بنيادي آموزش و پرورش ظرف  ۶ماه کرده است .اما در ضميمه ،بعد از تعيين هدف

کلی (گسترش کمی و ارتقاي کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه
خاص نسبت به نسل جوان) خطمشیهایی را ذیل آن برشمرده است .در متن برنامه دوم توسعه ،صرفاً تعدادي
تبصرههاي پراکنده و غيرمنسجم درباره آموزش و پرورش آورده شده است .اما در فصل  7پيوست برنامه دوم
توسعه ،هدفهاي کيفی ،خطمشیهاي اساسی و سياستها ،هدفهاي کمی ،برنامههاي اجرایی بخش
ال تفکيك شده آمده است .گرچه بهنظر میرسد این
دولتی/غيردولتی ،اقدامات اجرایی و منابع مورد نياز کام ً
ال دستگاه اجرایی را مقيد به پيادهسازي برنامه نکند؛ چراکه پيوست برنامه در حکم قانونِ
وضعيت ،عم ً
ال متن قانون مبنا قرار میگيرد.
الزماالجرا نيست و در ارزیابی از عملکرد دستگاه اجرایی نيز ،عم ً
در پيوست برنامه سوم توسعه که سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه کرده بود ،بعد از مرور وضعيت
فعلی ،تبيين چالشها و تنگناها ،چشمانداز آینده و نيز چالشهاي آینده به تبيين سياستهاي استراتژیك
متناسب با آن موارد و سپس سياستهاي اجرایی ذیل آنها پرداخته شده است .سياستهاي اجرایی
متشکل از دو بخش بودهاند  :الف) همان موارد قانونی که در برنامه پيشنهادي به مجلس در قالب الیحه
توسعه ارائه شده است .ب) راهکارهاي اجرایی که در  ۳0مورد به تفصيل بيان شده بودند .بهنظر میرسد
بهرغم تالشهاي صورت گرفته براي طراحی مواد برنامه توسعه در چارچوب سلسلهمراتب سياستگذاري،
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با توجه به فاصله سندیت متن اصلی قانون با پيوستها ،اوالً متن قانون بعد از ورود به مجلس دچار
تحوالتی شده که لزوم ًا ناظر به چارچوب سياستگذاري طراحی شده قبلی نبوده است و ثاني ًا براي دستگاه
اجرایی مربوطه ،مواد ذکر شده داخل برنامه جنبه قانونی داشته و ضمانت اجرایی براي راهکارهاي اجرایی
ال وجود نداشته است.
داخل پيوست عم ً
در برنامه چهارم توسعه ،عالوه بر تنفيذ بند «الف» و «ب» ماده (( )144پذیرش کمكهاي اشخاص
به تجهيز فضاهاي آموزشی بهعنوان هزینههاي قابل قبول مالياتی) ،بند «الف» ماده (( )147شراکت
دولت با فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان) و مواد (( )149اجازه اجاره اماکن و فضاهاي آموزشی
در خارج از ساعت بهرهبرداري و تعيين تکليف عواید آن) و (( )151تشکيل ستاد هماهنگی آموزشهاي
فنی و حرفهاي براي هماهنگی سازمانهاي ذي مدخل) از قانون برنامه سوم توسعه ،احکام اصلی مربوط
به آموزش و پرورش در ماده ( )5۲و برخی مواد پراکنده (مثل ماده ( )95( ،)4۸و ( ))97ذکر شده است.
ضمن اینکه در قانون «تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ،موضوع ماده ( )15۶برنامه چهارم توسعه»،
ماده ( )15( ،)14( ،)1۳و ( )9۲احکامی مرتبط با آموزش و پرورش وجود دارد .نکته قابل توجه آنکه نه
در متن قانون برنامه و نه در پيوست «مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم» خبري از سلسلهمراتب
هدفگذاري و برنامهریزي بخشی نيست و عدم انسجام در احکام متنوع فوقالذکر مشهود است.
د ر برنامه پنجم توسعه ،نکته مهم و کليدي ،تصویب سند تحول بنيادین بعد از ارائه الیحه برنامه
بوده که موجب شد ،بخش اصلی احکام مربوط به آموزش و پرورش در ماده ( )19برنامه پنجم ،به اولویتبندي
و ضرورت تدوین و تصویب برنامه تحول بنيادین در هيئتوزیران اختصاص یابد .در کنار این موضوع ،احکامی
درباره عدالت آموزشی ،توانبخشی گروههاي مختلف آموزشی ،مقاومسازي مدارس و انتزاع آموزشکدههاي فنی
حرفهاي از آموزش و پرورش به وزارت علوم در مواد ( )۲۲( ،)19و ( )۲۳ذکر شده است .به لحاظ مبنایی،
سياستگذاري در برنامه پنجم در چارچوب سياستهاي کلی برنامه پنجم (ابالغی مقام معظم رهبري) ،سند
چشمانداز صورت گرفته است؛ چنانچه اشاره شد ،موضوعهاي مواد ( )۲۲( ،)19و (( )۲۳که مواد مرتبط با
ال
آموزش و پرورش در قانون برنامه پنجم توسعه بودند) چارچوب منسجمی ندارند و در این وضعيت ،عم ً
احکام برنامه پنجم ،سلسلهمراتب برنامهریزي را بهطور جدي مراعات نکرده است.
براي تهيه قانون برنامه ششم توسعه ،سند تفصيلی بخشی (شبيه برنامه چهارم) تهيه شده که ضمن
بررسی وضعيت موجود و چالشهاي آن ،برنامه راهبردي شامل اهداف کلی ،اهداف کمی ،راهبردها و
سياستها و اقدامهاي اساسی تهيه شده است .همچنين الزامات اجراي برنامه ،منابع مورد نياز براي تحقق
اهداف کمی و شيوه تأمين منابع دیده شده است .اما ذکر دو نکته اساسی ضروري است :اول اینکه این
برنامهریزي ،مستقل از سند تحول بنيادین آموزش و پرورش صورت گرفته و در این سند تفصيلی اشارهاي
به سند تحول نشده است و متأسفانه برعکس در صفحه  ۲4۸سند تفصيلی بخش  ۲در چارچوب سياست
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«مشارکت فعال در تعامالت بينالمللی و ارتقاي جایگاه ایران در ارزیابیهاي کيفيت جهانی» بهعنوان
یکی از اقدامهاي اساسی آمده است« :مشارکت فعال در اجراي برنامهها و تعهدات جهانی بهویژه اهداف
توسعه پایدار و آموزش  »۲0۳0که تلقی نوعی بیتوجهی به اسناد باالدستی ملی را تداعی میکند .سند
دیگري تحت عنوان سند تطبيق برنامه ششم با سياستهاي کلی هشتادگانه نيز تدوین شده که در آن
نيز صرفاً از «اجراسازي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و تأکيد بر دوران تحصيلی کودکی و جوانی»
بهعنوان یکی از بندهاي سياستهاي کلی برنامه ششم توسعه (ابالغی مقام معظم رهبري) نام برده شده
و سياستهاي تدوین شده در سند تفصيلی بخشی برنامه ،ذیل این سياست کلی معرفی شده است.
درحالیکه ربط و نسبت ميان مفاد سند تفصيلی بخشی در حوزه آموزش و پرورش با سند تحول بنيادین
بهعنوان محور سياستهاي کلی ابالغی برنامه ششم اصالً تبيين نشده است .نکته دوم اینکه اقدامهاي
طراحی شده مبتنیبر نظام برنامهریزي پيش گفته در سند تفصيلی برنامه ششم ،در متن قانون برنامه
ششم بهدرستی منعکس نشده و عمالً آنچه بهعنوان قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی پيش روي
ماست ،نسبت مشخصی با نظام برنامهریزي صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور ندارد و صرف ًا
شامل احکام پراکنده و بهشدت غيرمنسجم در حوزه آموزش و پرورش است .براي مثال در جزء « »1بند
«الف» ماده ( )۶۳قانون برنامه ششم بحث از ضرورت اجراي سند تحول شده است که یك حکم راهبردي

و سياستی است؛ اما همعرض با آن در جزء « »4بند «الف» ماده ( )۶۳موضوع توسعه و تسهيل سفرهاي
فرهنگی دانشآموزي بهویژه اردوهاي زیارتی و راهيان نور نيز ذکر شده است .درحالیکه این حکم ،یك
حکم اجرایی و بخش کوچکی از اقدامهاي اجرایی مورد نياز براي پيادهسازي سند تحول بنيادین است.
این وضعيت چينش احکام نامتجانس در کنار هم ،نشان از آشفتگی متن برنامه دارد .اگر ساختار
سلسلهمراتبی برنامهریزي در تدوین نسخه اوليه برنامه رعایت میشد ،احتما ًال دیگر در مسير تغييرات و
اصالحات برنامه ،این حد از آشفتگی عارض نمیشد.
بهنظر می رسد براي رهایی از این وضعيت ،الزم باشد در کنار گزارش تفصيلی و اسناد پشتيبان
الیحه برنامه که دربردارنده شرح وضعيت موجود و سلسلهمراتب سياستگذاري است و تقدیم مجلس
میشود ،خالصهاي از آن در متن قانون هم ذکر شود .یا اینکه ساختار مواد قانون برنامه که شامل اهداف
کلی ،سياستها ،راهبردها ،اقدامهاي اساسی و شاخصهاي نظارتی و دستگاهاي مجري و همکار است
در پيوست ارائه شوند.
 .1-2عدم انسجام دروني و عدم برخورداري از امر محوري معين
بندهاي برنامه باید شبيه اجزاي یك پازل در کنار هم بتوانند تحقق یك هسته اصلی را تمهيد کنند.
بنابراین الزم است تا این مواد با محوریت یك امر کلي واحد بهمثابه نخ تسبيح اصلی برنامه طراحی
شده و نسبت همه آن مواد با محور مزبور نيز معين شود.
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در ميان برنامههاي عمرانی قبل از انقالب ،سه برنامه اول فقط تخصيص اعتبار براي کالن پروژههاي
ملی بودند که غالباً با نگاه «ابزاري براي اشتغال و توسعه اقتصادي» نگاشته میشدند اما فرایند
برنامهنویسی در دوره چهارم ،شکل متفاوتی گرفت ،بهطوريکه هسته اصلی آن بهخوبی تبيين شد و در
همه برنامه قابليت رهگيري پيدا کرد .در صفحه  79از فصل پانزدهم گزارش اصول و اهداف برنامه عمرانی
چهارم آمده است:
هدف کلی برنامه چهارم تعليم و تربيت ،توسعه سریع آموزش و پرورش کشور ضمن ایجاد تناسب بيشتر
و تعادل بهتر بين سطوح و اجزاي آموزش و پرورش و بهبود کيفيت آن و همچنين برقرار کردن تطابق
و توافق بيشتر ميان نظام آموزشی کشور و احتياجات متنوع و رو به افزایش نيروي انسانی در بخشهاي
مختلف توليدي و اجتماعی و فرهنگی است .بر این اساس اجراي نظام جدید آموزش و پرورش در برنامه
چهارم منظور گشته و ضمناً پيشبينیهاي کمی و کيفی مربوط به سطوح مختلف آموزشی نيز با توجه
به نيازمنديهاي نيروي انسانی ماهر در اقتصاد و اجتماع ایران بهعمل آمده است.

در خالصه تجدید نظر شده برنامه پنجم عمرانی گرچه آنچه در اهداف اساسی برنامه آمده (گسترش

چتر آموزش عمومی) با آنچه در مقدمه فصل آموزش و پرورش (فصل  )1آمده (تعليم و تفهيم هدفهاي
ملی و تقویت روح انضباط و همکاري اجتماعی و غرور ملی در جوانان بهعنوان عامل مؤثر در تجهيز ملی
براي پيشرفت و استقالل کشور) انطباق کامل ندارد ،اما با یك رویکرد جدید ،عالوه بر هدفگذاري کوتاه
مدت (پنجساله) ،هدفگذاري بلندمدت ( 15ساله) نيز صورت گرفته که امري منحصربهفرد در ميان
برنامههاي عمرانی و توسعه است .در جزئيات احکام حاضر در قانون برنامه پنجم توسعه ،کموبيش
محوریت هدفگذاري کوتاهمدت که در صفحه  1۶۶از فصل  1قسمت پنجم خالصه تجدیدنظر شده
برنامه پنجم عمرانی و بند «ب» از اهداف برنامه آموزش و پرورش آمده قابل رهگيري است:
در یك مرحله کوتاهتر بهخصوص طی سالهاي برنامه پنجم هدف توسعه آموزش و پرورش عبارت است
از تأمين سریع نيروي انسانی مورد نياز صنعت و کشاورزي و خدمات

در گزارش خطوط کلی ،هدفها ،سياستها ،خطمشیهاي برنامه عمرانی ششم هسته اصلی در
مقدمه بخش آموزش و پرورش قسمت سوم به شرح زیر تبيين شده و تقریب ًا در جزئيات احکام حاضر در
برنامه ششم محوریت آن بهعنوان نخ تسبيح قابل رهگيري است .خصوصاً اینکه آن هدف اصلی به
هدفهاي اساسی کوچكتر و سپس به برنامههاي مشخص خرد شده است:
برنامه ششم آموزش و پرورش براساس بهبود کيفيت و افزایش کارایی و بهرهدهی سرمایهگذاريهاي
انجام شده تنظيم شده است .هدف این است که نظام آموزشی کشور پاسخگوي نيازهاي پيچيده و
متنوع جامعهاي نوین بوده ،انسانهایی با دانش و بينش که قادر به حل مسائل حال و آینده کشور باشند
تربيت کند.
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در متن برنامه اول توسعه (بعد از انقالب) صرف ًا دولت مکلف شده ظرف  ۶ماه الیحه تغيير بنيادي آموزش
و پرورش را به مجلس ارائه کند .در هدفهاي کلی در قسمت یکمِ ضميمه هسته برنامه به شرح زیر تبيين
شده که با توجه به کلی بودن بيش از حد ،همه خطمشیهایی که ذیل آن تبيين شده را عمالً پوشش میدهد:
 .۳گسترش کمی و ارتقاي کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص
نسبت به نسل جوان.

برنامه دوم توسعه عمالً شامل تبصرههایی پراکنده و غيرمنسجم است .از آموزش عمومی اجباري تا
تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان و تأمين اعتبار کافی براي تسریع اجراي نظام جدید متوسطه و
اختصاص امکانات ورزشی براي دختران و بانوان در تبصرههاي « »۶۲تا « »۶5از مادهواحده .همچنين
اهداف کيفی اشاره شده در پيوست برنامه (هدفها ،خطمشیها و  )...به قدري متنوع و متعدد هستند
که نمیتوان اولویت اصلی برنامه در حوزه آموزش وپرورش را استنباط کرد.
برنامه سوم توسعه که از نظر مبانی برنامهریزي و استنباط مواد قانونی از آن مبانی در مقایسهها
برنامههاي قبلی و بعدي وضعيت بهمراتب بهتري دارد ،در احکام مواد ( )14۳تا ( )151تقریب ًا دو مسئله
اصلی را بهعنوان محور اصلی و نخ تسبيح همه اقدامهاي مدنظر قرار داده است :بهبود وضعيت نيروي
انسانی و اصالح ساختار آن در کنار تجهيز مدارس و تأمين منابع آن .لذا میتوان برنامه سوم توسعه را
برنامه نيروي انسانی و تجهيز دانست و با توجه به تمرکز برنامه بر این دو مؤلفه توقع داشت که در انتهاي
برنامه ،وضعيت این حوزه در آموزش و پرورش عمومی بهطور جدي بهبود یافته باشد.
در احکام برنامه چهارم توسعه ،هسته اصلی را میتوان در ماده ( )5۲از فصل  4بخش اول یافت که
در ادامه می آید .بقيه مواد ذکر شده در برنامه که مرتبط با آموزش و پرورش هستند ،یا تنفيذ موادي از
قانون برنامه سوم هستند یا احکامی هستند که در بخشهاي نامربوط (بهداشت ،مسکن و  )...ذکر شدهاند.
دولت موظف است ،بهمنظور تضمين دسترسی به فرصتهاي برابر آموزشی بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته
و گسترش دانش ،مهارت و ارتقاي بهرهوري سرمایههاي انسانی بهویژه براي دختران و توسعه کمی و کيفی
آموزش عمومی ،آن دسته از اقدامهاي ذیل که جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند... :

بخش اصلی احکام آموزش و پرورشِ برنامه پنجم توسعه در ماده ( )19فصل دوم متمرکز شده است.
این ماده چهار بند دارد که بند اصلی آن تعيين اولویتهایی ( 1۶مورد) براي برنامه تحول بنيادین است
که به دولت اجازه میدهد آن را ظرف  ۶ماه در هيئت وزیران تصویب کند .سه بند بعدي اجماالً به
افزایش سهم اعتبارات غيرپرسنلی ،تأکيد بر ادبيات بومی و گویشهاي محلی و نيز آموزش از راه دور
پرداخته است .گرچه با توجه به در جریان بودن تدوین سند تحول در شوراي عالی انقالب فرهنگی،
فلسفه وجودي بند «الف» ماده ( )19در قانون برنامه بهشدت محل چالش است اما درواقع بهنظر میرسد
نخ تسبيح برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش و پرورش همين بند است:
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الف) در راستاي تحقق بند « »۸سياستهاي کلی ابالغی و با هدف ارتقاي کيفی سه حوزه دانش ،مهارت و
تربيت اسالمی به دولت اجازه داده میشود برنامه تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چارچوب
قوانين موضوعه و با رعایت اولویتهاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هيئت وزیران به اجرا درآورد... :

متن قانون برنامه ششم توسعه درخصوص آموزش و پرورش بسيار مشوش و ناهمگون است زیرا
ماده ( )۶۳که حاوي بخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش است ،شامل مسائل متنوع و
نامتجانسی است که قبالً به آنها اشاره شد و بههيچوجه بين آنها نمیتوان نخ تسبيح واحدي را مشاهده
کرد .البته در فص ل آموزش از جلد دوم سند تفصيلی بخشی برنامه ششم پس از بررسی وضع موجود و
چالشهاي پيش روي آموزش و پرورش در صفحات  ۲۲۶تا  ،۲44در صفحه  ۲4۶سند ،چهار هدف کلی
برشمرده شده و سپس متناسب با آنها راهبرد و اهداف کمی تبيين شده که میتوانست نخ تسبيح قانون
برنامه ششم قرار گيرد .این چهار هدف به شرح زیر است:
 .1تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت،
 .2ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت،
 .3بازنگری و بازمهندسی ساختارها ،رویهها و روشها،
 .4ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تأکید
بر نقش الگویی و جایگاه معلم.

بهنظر میرسد آنچه در ماده ( )5۲قانون توسعه چهارم اتفاق افتاده میتواند بهعنوان الگویی براي
برنامه توسعه هفتم نيز مورد استفاده قرار گيرد .ماده مذکور سعی کرده در  14بند تمهيدات الزم براي
دسترسی به فرصتهاي برابر آموزشی – بهعنوان نخ تسبيح برنامه  -را تبيين کند .بهنظر میرسد محور
اصلی و نخ تسبيح برنامه توسعه هفتم در حوزه آموزش و پرورش باید پيادهسازي جدي سند تحول
بنيادین با نگاه به تالشهاي موفق و ناموفق قبلی در مسير پيادهسازي آن سند باشد.
ضمنا باتوجه به مقدمه قانون اساسی جمهوري اسال می ایران که اقتصاد را به عنوان وسيله تلقی
کرده است و نه هدف ،چالش جدي اینجاست که روح حاکم بر قوانين برنامه و هدف گذاري هاي اصلی
آن کماکان بعد از انقالب اسالمی باید اقتصادي باشد و هدفگذاري بخشها ،در چارچوب هدفگذاريهاي
اصلی اقتصادي قانون برنامه تنظيم شود؟ در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است:
در تحکيم بنيادهاي اقتصادي ،اصل ،رفع نيازهاي انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر
نظامهاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ،زیرا که در مکاتب مادي ،اقتصاد خود هدف است
و بدین جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسيله
است و از وسيله انتظاري جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
مقام معظم رهبري نيز در دیدار معلمان در  11اردیبهشت  1۳9۸در خصوص اهميت تربيت نيروي انسانی چنين
تاکيد داشتهاند؛ براي یك کشور ،براي یك تمدّن ،براي یك ملّت ،مهم تر از همه ي سرمایه ها ،سرمایه ي انسانی
است ؛ یعنی اگر شما پول داشته باشيد امّا سرمایه ي انسانی درست و حسابی نداشته باشيد ،به جایی نميرسيد ؛
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 .1-3فقدان اولویتبندي مناسب برنامه در ميان مسئلههاي موجود
ال نيازمند یك برنامه تحولی هستيم .با توجه به اصل
براي ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش ،عم ً
کمبود منابع ،از الزامات یك برنامه تحولی ،یافتن نقطه آغاز و داشتن اولویتبندي مناسب است .مثالً
اینکه برنامهاي ،پياده سازي کل سند را یکجا از دولت مطالبه کند ،شبيه این است که عمالً چيزي را
مطالبه نکرده باشد .چون وقتی همهچيز در اولویت باشد ،یعنی هيچ اولویتی وجود ندارد .برنامه باید با
انتخاب یك مجموعه از هدفهاي ذيربط ،اولویتها را مشخص کرده و مسير بهکارگيري منابع کمياب
را معلوم کند .چنين وضعيتی موجب تمرکز تالشها میشود و موفقيت را در دسترس قرار خواهد داد.
ال اشاره شد ،سه برنامه اول صرف ًا به
در ميان برنامههاي عمرانی پيش از انقالب همانطورکه قب ً
تخصيص منابع پرداختند و وارد ادبيات برنامهریزي نشدند .لذا مسئله اولویتبندي براي آنها اصالً قابل
طرح نيست .در فصل  15از گزارش اصول و اهداف برنامه عمرانی چهارم ،سه اولویت اصلی قابل مشاهده
است :افزایش سطح پوشش آموزش عمومی ،پيادهسازي نظام جدید راهنمایی تحصيلی ،سوق دادن
دانشآموزان به سمت رشته فنی حرفهاي براي تقویت اشتغال .تقریب ًا همه بندهاي دیگر این گزارش در
حوزه آموزش و پرورش ،از الزامات این سه اولویت هستند و بهنظر میرسد این وضعيت ،شرایط خوب و
قابل تحملی از نظر برنامهریزي براي مجریان مهيا خواهد کرد.
خالصه تجدیدنظر شده برنامه پنجم عمرانی با وجود اینکه در هدفهاي اساسی قسمت اول۶ ،
اولویت را براي حوزه آموزش و پرورش مشخص میکند و مخاطب دچار ابهام میشود ،در اهداف فصل
یك از قسمت پنجم که ویژه آموزش و پرورش است ،مشخص ًا براي طول مدت برنامه یك اولویت در نظر
میگيرد« :تأمين سریع نيروي انسانی مورد نياز صنعت و کشاورزي و خدمات» که در ادامه برنامه تالش کرده
همه مواد و احکام را در امتداد برآورده شدن این اولویت طراحی کند.
گزارش خطوط کلی ،هدفها ،سياستها و خطمشیهاي برنامه ششم عمرانی در صفحه  ۲7۸و ۲79
اصول و هدفهاي اساسی برنامه در آموزش و پرورش را در  11عنوان اولویتبندي کرده و تالش کرده
تا برنامهریزي مبتنیبر  11هدف باشد .چنانچه قبالً گفته شد ،این وضعيت در عمل کارایی نخواهد داشت،
مگر اینکه این اهداف در طول هم قابل تعریف باشند که متأسفانه چنين نبوده و عرضی تعریف شدهاند.
عناوین اهداف مزبور در ادامه میآید:
 .1همگانی کردن آموزش و ایجاد امکانات تحصیلی و آموزشی مساوی برای جبران،
نارسائیهای ناشی از منشأ اجتماعی ،جغرافیایی و یا علل دیگر،
 .2قبول اصل آموزش مستمر و تجدید آموزش افراد در طول زندگی آنان،
 .3آموزش نقشهای متنوع اجتماعی (آموزش ملی) برای همه افراد و توجه به لزوم حفظ
و توسعه ارزشهای فرهنگی و افزودن آموزشهای فرهنگی بر این مجموعه ،بهترتیبی
که افراد در درجه اول خصلتهای ارجمند ایرانی را در خویش متجلی سازند،
 .4ایجاد پیوند عمیق در میان آموزش نظری و فنی و حرفهای بهنحویکه برای
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تحصیلکردگان رشتههای حرفهای و فنی فرصتهای آموزش نظری و برای
دانشآموزان رشتههای نظری و علمی ،امکان آشنایی با حرفهها و فنون حتی پس
از دوره راهنمایی تحصیلی فراهم باشد،
 .5افزایش بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای انجام شده و اتخاذ تدابیری برای بهبود
سازمان و مدیریت جهت برداشت کاملتر از منابع بهکاررفته در آموزش،
 .6تمرکززدایی و تطبیق برنامههای آموزشی با نیازهای منطقهای،
 .7توجه خاص به تعلیم و تربیت مربیان از استادان و دبیران و آموزگاران و مربیان
کودکستانها گرفته تا متخصصان وسایل سمعی و بصری و کادر آموزشی،
 .8تأکید خاص بر جنبههای پرورش ،آموختن نحوه زندگی در جامعه و پرورش
استعدادهای گوناگون بهمنظور ایجاد شرایط سازگاری با جامعه و همکاری با دیگران
و همچنین توجه خاص به ورزش و تربیت بدنی و پیشاهنگی و فعالیتهای تنظیم
شده جوانان در کلیه سطوح آموزشی،
 .9منطبق کردن محتوای آموزشی به کمک متخصصان با پیشرفتهای علمی و فنی
و احتیاجات امروز کشور با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در رشتههای
مختلف آموزشی،
 .10استفاده کاملتر از وسایل سمعی و بصری و تکنولوژی نوین آموزشی،
 .11استفاده از انواع آموزشهای کوتاهمدت و حین اشتغال و انواع نوین آموزش بهصورت
سیار و درون کارگاه پس از سنجش نتایج تجربههای انجام شده در این زمینه.

برنامه اول توسعه بعد از انقالب در حوزه آموزش و پرورش دو اولویت اساسی دارد که در متن قانون
و ضميمه قسمت یکم به آنها پرداخته است .یکی مطالبه الیحه تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش در
تبصره « »14مادهواحده:
دولت موظف است اقدامات الزم جهت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را بهعمل آورده و حداکثر ظرف
مدت شش ماه از تصویب این قانون الیحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.

و مسئله پوشش تحصيلی که در بند «ح »1-تبصره « »۶مادهواحده به آن صریحاً اشاره شده است
و بقيه احکام برنامه و ضميمه آن را میتوان در چارچوب این اولویت اصلی تعبير کرد:
تحت پوشش آموزشی قرار دادن کليه افراد واجبالتعليم در بخشهاي محروم.

در برنامه دوم توسعه ،عمالً قانونگذار قائل به اولویتبندي برنامه نبوده است؛ چنانچه پيش از این نيز
اشاره شد تبصره « »۶1تا « »۶5که بندهاي اصلی مربوط به بخش آموزش و پرورش در برنامه هستند،
ال مستقل و مجزا (از امکانات ورزشی دختران تا آموزش عمومی اجباري و  )...را در عرض
پنج موضوع کام ً
هم اشاره کردهاند .لذا با توجه به توضيحاتی که قبالً درباره ضرورت اولویتبندي براي موفقيت برنامه
ارائه شد ،قانون برنامه دوم توسعه هم وضعيت مناسبی از این جهت نداشته است.
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چنانچه پيشتر اشاره شد ،قانون برنامه سوم توسعه را میتوان متمرکز بر منابع انسانی و تجهيز
مدارس تحليل کرد .با این وجود در فصل  10از سند (پشتيبان) برنامه ،بعد از برشمردن چالشهاي حال
و آینده ،در صفحه  ۳۳۲و در مقام تعيين سياستهاي استراتژیك برنامه در آموزش و پرورش عمومی
هفت عنوان زیر را برشمرده است:
 .1ایجاد زمینههای الزم برای برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی و پرورشی و
تعمیم آموزش عمومی به کلیه افراد الزمالتعلیم،
 .2ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در زمینه کسب علم ،کاربرد علوم و فنون و پرورش
اخالقی و اعتقادی دانشآموزان،
 .3ساماندهی و تغییر ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی و
افزایش کارایی آنان،
 .4افزایش مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در فعالیتهای آموزش و پرورش،
 .5بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیتها و امکانات موجود در آموزش و
پرورش،
 .6تنوعبخشی و تجهیز منابع مالی برای بخش آموزش و پرورش،
 .7اصالح ساختار سازمانی و تشکیالتی در بخش آموزش و پرورش در راستای کاهش
تمرکز و افزایش اختیارات مدیران در سطوح مختلف.

گرچه میتوان گفت موارد فوقالذکر تقریباً در دو حوزه مزبور (منابع انسانی و تجهيز مدارس) هستند اما
نتوانسته بين آنها اولویتبندي کرده یا برخی را در طول برخی دیگر طراحی کند .درحالیکه در برنامهریزي،
وقتی هفت اولویت در نظر گرفته شده باشد ،مثل این است که اولویتبندي نشده باشد .ازاینرو میتوان
اینطور قضاوت کرد که قانون برنامه سوم توسعه در اولویتبندي اهداف ،موفقيت جدي نداشته است.
قانون برنامه چهارم توسعه در کنار تنفيذ بند «الف» و «ب» از ماده ( )144و بند «الف» ماده ()147
و مواد ( )149و ( )151از قانون توسعه سوم ،موضوع تضمين فرصتهاي برابر آموزشی بهویژه در مناطق
کمتر توسعهیافته و دختران را بهعنوان اولویت مدنظر قرار داده است .این موضوع در بخش دوم (توسعه
مبتنیبر دانایی) از فصل هفتم مبانی برنامهریزي و مستندات قانون برنامه چهارم بهعنوان هدف و راهبرد
اصلی در این برنامه مدنظر قرار گرفته است .بهنظر میرسد تنفيذ برخی مواد از قانون قبلی بهمعناي
کامل نشدن بخشی از ا هداف نيروي انسانی و تجهيز مدارس در برنامه قبل بوده و قانونگذار انتظار دارد
در انتهاي قانون برنامه چهارم مسئله برابري فرصتهاي آموزشی بهعنوان یك اولویت جدي پيگيري شود.
ماده ( )19قانون برنامه توسعه پنجم که بخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش را در خود
ال مجزاست (شامل تحول بنيادین ،ارتقاي سهم
جاي داده است ،شامل  ۶بند با موضوعهاي کام ً
غيرپرسنلی در بودجه آموزش و پرورش ،تقویت گویشهاي محلی ،فرصتهاي برابر آموزشی ،توانبخشی
گروههاي مختلف آموزشی و تقویت برنامههاي صدا و سيما در موضوع تحول آموزش و پرورش و هویت
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ملی) .این موضوعها هيچکدام نسبت به دیگري اولویتبندي نشدند و حتی در مورد اول که تدوین برنامه
تحول آموزش و پرورش توسط دولت بوده ،در کمال حيرت  1۶مورد را بهعنوان اولویت معرفی کرده
است؛ حال آنکه مفهوم اولویت داشتن اقتضا میکند که تعداد محدودي مدنظر قرار گيرد.
همانطور که قبالً اشاره شد ،متن قانون برنامه ششم توسعه ،بهشدت پراکنده و غيرمنسجم است و
از احکام داخل آن بههيچوجه نمیتوان اولویتبندي معينی را استنباط کرد .گرچه بخش مربوط به
آموزش و پرورش در جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم توسعه ،نظم تئوري بهتري دارد و
ال به آنها اشاره شد) که دور از هم
چهار اولویت را براي آموزش و پرورش هدفگذاري کرده است (قب ً
هستند و بهسختی میتوان هر چهار اولویت را همزمان از دستگاه اجرایی مطالبه کرد.
شاید بهتر باشد براي قانون برنامه هفتم توسعه ،اولویت ناظر به پيادهسازي سند تحول باشد و با
توجه به تجربيات قبلی و وضعيت فعلی پيادهسازي سند ،چالشها و افقهاي پيشرو ،اولویتبندي مناسب
و یك نقشه راه براي وزارت آموزش و پرورش تبيين شود.
 .1-4خأل نظارتپذیري و عدم امكان ارزیابي عملكرد متناسب با برنامه
از مهمترین چالشها در برنامههاي توسعه کشور ،عدم قابليت ارزیابي ،نظارت و پيگيري اهداف و
احكام آن بوده است .براي کاهش این مشکل باید گزارههاي برنامه (اهداف کلی و جزئی) طوري طراحی
شده باشند که قابليت نظارت ،ارزیابی و تقسيمبندي به گامهاي ميانی در طول پنج سال برنامه یا بروز
مطلق داشته باشند (مثل تأسيس یك سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات).
همانطور که قبالً اشاره شد ،قانونهاي برنامه اول ،دوم و سوم عمرانی ،صرف ًا تخصيص اعتبار به
پروژههاي کالن بودند که پيگيري و نظارت بر آنها نظارت بر تخصيص بودجه کامل (و در برخی موارد
اتمام آن پروژه) بوده است.
قانون برنامه عمرانی چهارم براي اولویتهاي اصلی خود در بسياري موارد هدفگذاريهاي کمی
شفاف داشته است؛ در مسئله پوشش تحصيلی جمعيت مورد انتظار دانشآموزي براي انتهاي برنامه در
کودکستانها ،دبستانهاي شهري و روستایی ،راهنمایی ،دانشآموزان متوسطه نظري در مدارس دولتی
و ملی ،مدارس جامع نظري و فنی ،مدارس فنی حرفهاي ،نسبت جمعيت با سواد  10-45ساله و تعداد
روستاي تحت پوشش آموزش از راه دور از طریق رادیو شفاف مطالبه شده است .همچنين مربيان مورد
نياز براي اهداف فوقالذکر به تفکيك تعيين و تکليف شده است .اما در بند « »14سياستهاي اجرایی
فصل  15از گزارش خطمشیهاي برنامه براي موضوع ساختار اداري آموزش و پرورش براي تمرکززدایی
در تصميم گيري ،کاهش تراکم کادر اداري مرکز و تبدیل آن نيروها به نيروي آموزشی ،ادغام واحدهاي
آموزشی در مناطق شهري ،سرمایهگذاري بخش خصوصی و بسياري برنامههاي دیگر (برنامههاي بند
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« »15تا « »۲5از برنامههاي بخشی فصل  )15به بيان احکام کلی و غير قابل سنجش اکتفا شده است.
در قانون برنامه عمرانی پنجم افزایش سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی به  7%.4در کنار
اهداف کمی در بند «پ» بخش اهداف از فصل اول قسمت پنجم خالصه تجدید نظر شده برنامه عمرانی
مطالبه شده است .همچنين در بخش برنامههاي مشخص از همين گزارش ،بندهاي «الف» تا «د» که
ذکر شده ،همگی هدفگذاري کمی و یا قابل پيگيري و نظارت دارند.
در قانون برنامه ششم عمرانی ،نه در اهداف کلی ،نه در خطمشیهاي اجرایی و نه در برنامه مشخص،
تقریب ًا هيچ هدفگذاري کمی مشاهده نمیشود و غالب هدفگذاريها قابليت پيگيري و نظارت را ندارند.
براي نمونه در بند «ت» از برنامههاي مشخص آموزش و پرورش در قسمت سوم گزارش خطوط کلی،
هدفها و سياستهاي قانون برنامه ششم عمرانی آمده است:
دوره راهنمایی تحصيلی :هدفهاي کلی این دوره از آموزش عبارت است از .1 :گسترش معلومات و
تجارب عمومی جوانان  .۲پرورش شخصيت  .۳پرورش و شناخت استعدادها  .4راهنمایی تحصيلی در
تناسب با استعدادهاي دانشآموزان نسبت به انواع آموزش در سطح متوسطه.
خطمشیهاي عمده دوره راهنمایی تحصيلی عبارتند از .1 :اصالح و بهبود راهنمایی تحصيلی ،تعميم و
گسترش آن بهمنظور تحقق هرچه سریعتر هدف اجرا تعليمات هشت ساله عمومی و اجباري .۲ .گسترش
و تقویت دانشسراهاي راهنمایی تحصيلی و تأمين هرچه بيشتر معلم مورد نياز براي این دوره از آموزش.
براي تحقق هدفها و خطمشیهاي فوق از سياستهاي اجرایی زیر پيروي خواهد شد.1 :تقویت آموزش
مشاوران راهنما  .۲استفاده از معلمين مجرب براي راهنمایی .۳گسترش تدریجی مراکز راهنمایی
تحصيلی و شغلی .4ایجاد موجباتی که شناخت و پرورش استعدادهاي دانشآموزان بهنحو احسن عملی
گردد (و ادامه راهنمایی تحصيلی در دورههاي باالتر)  .5شناساندن بهتر مشاغل و مقتضيات شغلی
مختلف به دانشآموزان و جلب همکاري بخش خصوصی و دولتی در این جهت  .۶انتشار نشریات
راهنمایی شغلی و اتخاذ تدابير دیگر بهنحويکه کليه دانشآموزان از این امکانات شغلی پس از تحصيالت
آگاهی کافی یابند و استفاده از انجمنهاي کارفرمایان و اطاق بازرگانی به این منظور .7 .ایجاد نوعی تقسيم
کار در ميان مدارس راهنمایی تحصيلی هر بخش یا ناحيه آموزشی از لحاظ ارائه وسایل مورد نياز درس
«شناخت حرفهوفن» و همچنين ایجاد کارگاهها در مدارس بزرگتر براي استفاده مدرس راهنمایی مجاور از
آن کارگاهها  .۸برقراري رابطه منظم با مؤسسات استخدامکننده در بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات و
تنظيم قراردادهایی براي بازدیدها و کارهاي عملی ساده دانشآموزان راهنمایی تحصيلی.

تقریباً هيچکدام از سياستهاي اجرایی هشتگانه که در باال براي دوره راهنمایی تحصيلی اشاره شد،
قابليت نظارت و پيگيري را ندارند و معلوم نيست دستگاه اجرایی با چه حدت و شدتی به دنبال تأمين
این اهداف خواهد بود.
در متن قانون برنامه اول توسعه ،جديترین تبصره مادهواحده ،تکليف دولت بر تهيه الیحه تغيير
بنيادي آموزش و پرورش طی  ۶ماه بوده که متأسفانه اجراي آن را نهادهاي ناظر پيگيري نکردهاند .در
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ضميمه قانون برنامه هم غالب بندها ،احکام غيرقابل پيگيري و نظارت هستند .براي نمونه در بند
 ۳-7و  ۳-۸از خطمشیهاي قسمت یکم ضميمه برنامه آمده است:
 .۳-7توسعه فضاي آموزشی متناسب با رشد دانشآموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی الزم و تربيت
نيروهاي کافی براي تمامی مقاطع بهویژه کودکان الزمالتعليم با اولویت روستاها.
 .۳-۸اولویت دادن به ریشهکنی بیسوادي در اقشار مولد.

درحالیکه انتظار میرود برنامه توسعه ،برآورد نياز کشور از امکانات مورد نياز را صورت داده و با
توجه به پتانسيل هاي موجود در کشور ،برنامه شفافی براي دستگاه اجرایی آماده سازد .یا مثالً در بند -۸
 ۳این اولویت دادن ،در برابر چه اموري شکل گرفته است؟ این بند دقيقاً داللت بر چه کاري دارد؟ چگونه
قابل پيگيري و نظارت خواهد بود؟
گرچه در قانون برنامه دوم توسعه میتوان ادعا کرد تقریب ًا هدفگذاري کمی صورت نگرفته ،اما حدود نيمی
از احکام آن قابليت پيگيري و نظارت دارند؛ براي مثال ،رایگان شدن حق انشعاب خدمات شهري به مدارس،
تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان و شراکت دولت در آن ،عدم رشد قيمت تعرفه خدمات شهري براي مدارس
و  . ...اما کماکان بندهاي غيرقابل پيگيري زیادي هم در متن قانون برنامه مشاهده میشود .ازجمله در تبصره
« »۶5مشخص نيست که نياز برآورد شده و هدفگذاري مدنظر قانونگذار چه اندازه بوده؛ گرچه موضوع از نظر
قانونگذار ظاهر ًا با اهميت بوده ،اما این سنخ از برنامهریزي ،در عمل بهرهاي نخواهد داشت:
تبصره « - »۶5دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی براي دانشآموزان دختر
و بانوان ،با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسالمی اقدام نماید.

در قانون برنامه سوم توسعه نيز هدفگذاريهاي کمی بهندرت دیده میشود اما تقریباً همه مواد و
تبصرههاي مصوب در حوزه آموزش و پرورش ،قابليت نظارت و پيگيري داشتهاند؛ یا از سنخ اعطا مجوز
بوده یا تأسيس و تغيير شکل سازمانها یا تخصيص کامل یك هزینه یا منبع .لذا از این جنبه میتوان
قانون برنامه سوم را کم آسيب دانست .گرچه هدفگذاريهاي کمی ،میتواند مسير حرکت و رشد دستگاه
اجرایی را بهتر تبيين کند و قانون برنامه سوم از این جهت در وضعيت قوت نيست.
در قانون برنامه چهارم توسعه ،بخشهایی به تنفيذ موادي از قانون برنامه سوم پرداخته و بخش
اصلی جدید در قانون برنامه چهارم براي موضوع آموزش و پرورش ،ماده ( )5۲است که با هدف دسترسی
به فرصتهاي برابر آموزشی در  1۶بند تدوین شده است .ضمن عدم مشاهده اهداف کمی در این 1۶
بند ،میتوان گفت تقریب ًا نيمی از جنس تأسيس یا تکليف مطلق است و نيم دیگر ،متأسفانه اصالً قابليت
نظارت و پيگيري ندارد .بهطور نمونه در بند «و» ماده ( )5۲قانون برنامه چهارم توسعه آمده است:
بند «و» -افزایش انگيزه شغلی معلمان ،با تأمين جایگاه و منزلت حرفهاي مناسب و اصالح نظام پرداخت
متناسب با ميزان بهرهوري و کيفيت خدمات آنها.
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ال ناقص بوده و قابليت ارزیابی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه
چنين گزارهاي ،عم ً
کشور و مجلس شوراي اسالمی امکان نظارت و پيگيري موفقيت یا شکست دولت در پيادهسازي آن را ندارند.
ال سهم بودجه پرسنلی آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلی یا ميزان
شاید بهتر میبود بهجاي این بند ،مث ً
اقبال داوطلبان کنکور به رشتههاي تربيت معلم یا برخی شاخصهاي دیگر در نظر گرفته میشد.
ماده ( )19قانون برنامه توسعه پنجم که بخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش را در خود
جاي داده است ،شامل  ۶بند با موضوعهاي کامالً مجزاست؛ حداقل سه مورد از آنها (تقویت گویش
محلی ،تقویت برنامههاي آموزشی و  ...در صدا و سيما ،برخی اقدامها براي تأمين دانشآموزان نيازهاي
ویژه) صرفاً یك جهتگيري کلی را معين کردند و بهعلت عدم هدفگذاري کمی در آنها ،قابليت پيگيري
و نظارت بعدي جدي نداشتند .در بقيه موارد (مثل افزایش سهم غيرپرسنلی بودجه وزارت آموزش و
پرورش به سهم پرسنلی) امکان هدفگذاري بهتر و دقيقتر براي مسئله ،وجود داشته است.
در قانون برنامه ششم توسعه یك پدیده متفاوت از همه دورههاي قبل را شاهد هستيم :در بخش
مربوط به آموزش و پرورش در جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم ،بخش ویژه بهعنوان
اهداف کمی تعبيه شده و هدفگذاريها مبتنیبر شرایط موجود و چالشهاي پيش رو بهصورت ساليانه
تا پایان دوره برنامه ششم انجام شده است .درحالیکه در متن قانون برنامه ،هيچ اثري از هيچکدام از آن
هدفگذاريها نيست و این وضعيت جاي تأمل و سؤال جدي دارد .اما احکام موجود در متن قانون برنامه،
شبيه دورههاي قبلی ،بعضاً قابل نظارت و بعضاً کلی و مجمل هستند که ضمن شفاف نبودن تکليف
دستگاه اجرایی ،امکان پيگيري ازطرف نهادهاي نظارتی را هم دچار چالش میکند.
بهنظر میرسد براي قانون برنامه هفتم توسعه ،در قدم اول الزم باشد شاخصهایی متناسب با اهداف
و اولویتهاي پيادهسازي سند تحول تعيين شود و در فرایندي شبيه آنچه در سند تفصيلی قانون برنامه
ششم صورت گرفته ،بعد از بررسی وضعيت فعلی در این شاخصها ،وضعيت سالهاي اجراي برنامه در
آنها تعيين تکليف شود.
 .1-5ضرورت قابليت تجزیه اهداف به اهداف خُرد و مياني
عالوه بر قابليت ارزیابی طی برنامه ،گامهاي الزم براي تحقق آن اهداف در طول برنامه هم باید شفاف باشد.
قانون برنامه عمرانی پنجم اولين بار نسبت به این موضوع التفات جدي داشته است .در کتاب نيلی
و کریمی با عنوان برنامهریزي در ایران ( )1۳5۶-1۳1۶در صفحات  ۸۸-۸9آمده است:
بسياري معتقدند برنامه عمرانی پنجم نسبت به برنامههاي قبل ،از نظر کيفی بهبود یافته است .یکی از
ویژگیهاي مهم برنامه مذکور آن است که بهطور کامل توسط متخصصان ایرانی تهيه و تدوین شده
است .یکی دیگر از ویژگیهاي این برنامه ،تلفيق واقعی برنامه پنجساله و بودجه و ایجاد یکنواختی و
هماهنگی در طبقهبنديهاي مربوط به این دو است .در برنامههاي گذشته ،ارتباط و بههمپيوستگی
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روشنی ميان این دو سند وجود نداشت .در برنامه عمرانی پنجم تالش شد تاحدامکان این ارتباط برقرار
شود و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر مشخص گردد.

بهعنوان نمونه در سالهاي اخير ،هدفگذاريهاي کمی در صفحه  ۲4۶و  ۲47از جلد  ۲سند
تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم اهداف جزئی ساليانه را نيز براي دستگاه مجري تعيين کرده که
میتواند الگوي مطلوبی براي تدوین برنامه هفتم توسعه باشد .این اهداف در ادامه آورده شده است:
جدول  .1اهداف کمي
ردیف

هدف کلی

1

تأمين و
بسط
عدالت در
برخورداري
از
فرصتهاي
تعليم و
تربيت

۲

ارتقاي
کيفيت
تعليم و
تربيت

وضعيت در پایان
سالهاي

هدف کمی

سالهاي برنامه ششم

عنوان

واحد

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1۳99

نرخ پوشش نوآموزان در
دوره پيش از دبستان

درصد

5۲

54

۶۲

۶9

7۲

74

75

پوشش تحصيلی واقعی
دوره ابتدایی

درصد

9۸

9۸

9۸.۲

9۸.4

9۸.۶

9۸.۸

99

پوشش تحصيلی واقعی
دوره متوسطه اول

درصد

۸۲

۸۲

۸5

۸۸

۸9

90

91

پوشش تحصيلی واقعی
دوره متوسطه دوم

درصد

7۶

7۶

7۸

79

۸0

۸1

۸۲

درصد باسوادي جمعيت
 10ساله و باالتر

درصد

۸۸.۶

۸۸.۶

۸9

۸9.5

90

91

9۲

سهم دانشآموزان
غيردولتی از کل
دانشآموزان

درصد

10.5

10.5

11

1۲

1۳

14

15

درصد دانشآموزان
رشتههاي نظري از کل
دانشآموزان دوره دوم
متوسطه

درصد

۶1.۶

۶1.۲

۶1.۲

۶1

۶0.5

۶0

59

نرخ گذر ظاهري از دوره
ابتدایی به متوسطه اول

درصد

94.۲

94.۲

95

95.5

9۶

9۶.5

97

این فرایند در ادوار قبل از قانون برنامه توسعه ششم براي آموزش و پرورش صورت نگرفته است.
حتی در مواردي که هدفگذاريهاي کمی صورت گرفته ،تفکيك سالهاي برنامه ذکر نشدهاند مثالً در
خالصه تجدید نظر شده قانون برنامه پنجم عمرانی ،در مقدمه فصل  1آمده است:
با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم ،ميزان سرمایهگذاري دولت در آموزش و پرورش از معادل %۳/۲
درآمد ناخالص ملی در پایان برنامه چهارم به  %4/7افزایش مییابد.

در چنين وضعيتی ،معلوم نيست که ساليانه چه درصدي باید به سهم آموزش و پرورش اضافه شود
و احتمال محقق نشدن این هدف کمی در انتهاي برنامه ،باالتر میرود.

19

در صفحات  ۲50تا  ۲5۳جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم توسعه عالوه بر جدول
فوق ،الزامات مورد نياز براي تحقق این اهداف ،ميزان منابع مالی مورد نياز براي هر هدف کمی در هر
سال و نحوه تأ مين آن منابع نيز به تفکيك در جداول آورده شده است .این رویه غالباً در برنامههاي
عمرانی قبل از انقالب وجود داشته که در برنامههاي توسعه بعد از انقالب کمرنگ شده و مجدد در سند
تفصيلی قانون برنامه ششم توسعه (نه در خود قانون برنامه) احيا شده است .اضافه شدن مجدد این
ادبيات به قانون برنامه توسعه هفتم میتواند از تکرار تجربيات منفی قبلی در برخی برنامهها ازجمله
افزایش  50درصدي سهم آموزشهاي مهارتی در طول قانون برنامه پنجم یا بند «ث» ماده ( )۶۳قانون
برنامه ششم درخصوص اختصاص  ۳ميليارد دالر از محل صندوق ذخيره جلوگيري کند.
چالش دیگري که در متن برخی برنامهها دیده میشود ،بندهایی است که به کليگویي اکتفا کرده
و نه قابليت ارزیابی و پيگيري دارد و نه شفافيتی براي کارگزار .عمالً این احکام ،جز اضافه کردن بيهوده
حجم برنامه ،فایدهاي ندارند .بهطور مثال در بند «ح» ماده ( )۶۳قانون برنامه توسعه ششم آمده:
دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهاي ایرانی
اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایري و مرزي در
اختيار کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان قرار دهد.

در چنين بندهایی عمالً هيچ تکليفی براي هيچ بخشی از دولت معين نشده است؛ صرف ًا اجازههایی
براي مصرف بودجههایی داد شده که امکان نظارت را از بين میبرد.
در ميان برنامههاي قبل از انقالب تا قبل از قانون برنامه ششم عمرانی ،غالب بندها داللتهاي
مفهومی نسبت ًا خوبی دارند و تقریباً از کلیگویی و ابهام پرهيز شده .اما در قانون برنامه عمرانی ششم،
گزارههاي کلی که آدرسدهی بهقدر کافی دقيقی براي اجرا ندارند ،بهکرات در متن برنامه قابل مشاهده
است .ازجمله در بند «ت» از برنامههاي مشخص فصل آموزش و پرورش در قسمت سوم از گزارش
خطوط کلی ،هدفها ،سياستهاي قانون برنامه عمرانی ششم آمده است:
براي تحقق هدفها و خطمشیهاي دوره راهنمایی تحصيلی از سياستهاي
اجرایی زیر پيروي خواهد شد:
 .1تقویت آموزش مشاوران راهنما،
 .2استفاده از معلمین مجرب برای راهنمایی،
 .3گسترش تدریجی مراکز راهنمایی تحصیلی و شغلی،
 .4ایجاد موجباتی که شناخت و پرورش استعدادهای دانشآموزان بهنحواحسن عملی
گردد (و ادامه راهنمایی تحصیلی در دورههای باالتر)،
... .5

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

۲0

 .1-6کمتوجهي به هندسه نهادي و سندي در سياستگذاري کالن کشور
با مطالعه در مسير برنامهریزيهاي توسعه ،یك مسئله جدي رخ میدهد :ربط و نسبت اسناد باالدستی
و نهادهاي تدوینگر آنها با برنامه توسعه و سازمانهاي درگير در نگارش آن ،چيست؟ بهنظر میرسد
مادامیکه شوراي عالی انقالب فرهنگی بهعنوان تدوینگر سند و شوراي عالی آموزش و پرورش بهعنوان
متولی تصویب و ابالغ سياستهاي اجرایی و پيادهسازي سند (طبق بند «الف» از بخش دوم از فصل
هشتم سند تحول) در فرایند تدوین برنامه توسعه مشارکت جدي نداشته باشند ،نهتنها اميد به اجراي
سند غيرمعقول خواهد بود ،بلکه اميد به نگارش سندي قابل اجرا نيز نزدیك بهواقع نيست ،چراکه رفت
و برگشت مستمر بين سياستگذاران ،برنامهریزان و مجریان براي بهبود این چرخه ،امري ضروري است.
چنانچه اشاره شد ،تدوین برنامههاي توسعه ،بهترین (و شاید تنها) فرصت براي ایجاد ارتباط ارگانيك
ميان نهادهاي تقنينی و اجرایی و بودجهاي کشور باشد و باید با درایت به مدیریت جریان دانش و تجربه
بين این نهادها در این موقف اهتمام ورزید در غير این صورت ،مشاهده گزارههایی شبيه بند «الف»1-
تا «الف »4-از ماده ( )۶۳قانون برنامه ششم توسعه ،اصالً دور از انتظار نيست:
الف) دولت مکلف است براي ایجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بهنحویکه کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام
شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد،
 .2تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنیبر نظام
رتبهبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای
اسالمی در قالب بودجه سنواتی،
 .3ارتقای جایگاه آموزش و پرورش بهمثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهدار
اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن بهعنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرایی،
.4

توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانشآموزی بهویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور.

چنانچه مشاهده میشود ،عالوه بر عدم یك نقشه راه ایجابی براي پيادهسازي سند و اکتفا به گزارهاي
سلبی در بند «الف ،»1-بندهاي مربوطه ،بهشدت نامتجانس هستند و ربط و نسبت شفافی با خود سند
تحول ندارند! در بند «الف» ماده ( )19قانون برنامه پنجم توسعه هم شرایط نسبتاً مشابهی دیده میشود:
الف) در راستاي تحقق بند « »۸سياستهاي کلی ابالغی و با هدف ارتقاي کيفی سه حوزه دانش ،مهارت
و تربيت اسالمی به دولت اجازه داده میشود برنامه تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش کشور را
در چارچوب قوانين موضوعه و با رعایت اولویتهاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هيئت وزیران
به اجرا درآورد:

گفتنی است بند فوق ،صرفاً دولت را «مجاز» شمرده که برنامه اجرایی سند تحول را تدوین کند؛
ضمن اینکه اولویتهایی براي تدوین این برنامه ذکر کرده که معلوم نيست این اولویتها طبق نظر شوراي

۲1

عالی انقالب فرهنگی تبيين شده یا شوراي عالی آموزش و پرورش ،کارشناسان وزارت آموزش و پرورش،
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور یا نمایندگان مجلس آنها را انتخاب کردهاند.
در کنار سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ،فراموشی و نادیده انگاشتن سياستهاي کلی ایجاد
تحول در نظام آموزش و پرورش نيز براي برنامهریزي ،آسيب جدي تلقی میشود .در شرایطی که ابالغ
ال
سياستهاي کلی تحول در آموزش و پرورش ،پس از تصویب سند تحول بنيادین صورت گرفته ،عم ً
کارکرد ،نقش و جایگاه آن در برنامهریزي تحولی آموزش و پرورش مغفول مانده است.
بهنظر میرسد در شرایط فعلی که ارتباطی نظاممند آنطور که بایسته و شایسته است ،بين نهادهاي
متولی اسناد باالدستی تحولی و فرایند تدوین برنامه توسعه به چشم نمیخورد ،شاید بهترین راه عضو
کردن نمایندگان رسمی نهادهاي مربوطه همچون شوراي عالی آموزش و پرورش و شوراي عالی انقالب
فرهنگی (شوراي تحول و نوسازي نظام آموزشی کشور) در شوراي برنامهریزي آموزش در سازمان برنامه
و بودجه در کنار نمایندگان رسمی وزارت آموزش و پرورش باشد .در این صورت با ایجاد وفاق در ميان
نهادهاي متولی آموزش و پرورش ،زمينه شکلگيري یك ضمانت اجراي نرم براي تحقق برنامه طی
سالهاي اجرا باشد.
 .1-7فقدان ارتباط نظاممند طولي بين برنامهها
بهنظر میرسد یکی از مواردي که میتوان بهعنوان یك مؤلفه در بررسی قوانين برنامه توسعه مدنظر قرار
داد ،ارتباط سيستمی برنامه هاي توسعه با یکدیگر است به این نحو که فارغ از ارتباط اجزاي درونی یك
برنامه ،آیا برنامههاي توسعه ارتباط طولی با برنامههاي قبل از خود دارند؟ آیا مکمل یکدیگرند؟ یا اینکه
هرکدام از نقطه صفر برنامهریزي را شروع کرده است؟ براي تحقق این هدف ،الزم است قبل از نگارش
برنامه و تبيين هدفگذاريها ،عالوه بر تبيين وضع وجود براساس شاخصهاي مربوطه ،گزارش
آسيبشناسی نسبت به چرایی و چگونگی تحقق یا عدم تحقق برنامه(ها)ي قبلی توسعه تهيه شود.
بررسی این موضوع که چرا هدفگذاريهاي برنامه قبلی بهطور کامل محقق نشدهاند ،میتواند براي تعيين
جهتگيري اهداف و برنامههاي اجرایی بخشی کمك بسزایی کند .در ميان قوانين برنامه توسعه بعد از
انقالب ،فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه ،از این نظر شرایط بهتري داشته و تالش کرده
است مسير طی شده را با کمك نظرات کارشناسی داخل و خارج سازمان برنامه و بودجه کشور تا حد
خوبی تحليل و رصد کند.
 .1-8تكرار احكام ثابت طي برنامههاي متوالي
بهنظر میرسد یکی از آسيبهاي اصلی برنامههاي توسعه ،بالتکليفی برخی احکام تکراري در برنامههاي
متوالی باشد که معلوم نيست باید تبدیل به یك قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و
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بعد از برطرف شدن ضرورتها ،دیگر تکرار نخواهند شد .براي مثال حکم تبصره« »۶۳قانون برنامه دوم
توسعه در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان ،در قانون برنامه سوم ،چهارم و ششم عين ًا تکرار شده است.
یا برخی از مفاهيم همچون ریشهکنی بیسوادي و پوشش تحصيلی کامل افراد الزمالتعليم طی قوانين
توسعه قبل و بعد از انقالب تکرار شده است .موضوع «توجه خاص با آموزش کودکان استثنایی» در قانون
برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته و همين موضوع با عبارت «توسعه مدارس استثنایی و کودکان
با نيازهاي خاص» در بند «هـ» ماده ( )19قانون برنامه پنجم آمده است.

 .2مالحظات پيشنهادي براي رعایت در قانون برنامه هفتم توسعه
 .2-1نسبت قانون برنامه توسعه با اسناد باالدستي حوزه آموزش و پرورش
برنامه هفتم بهعنوان اولين برنامه در گام دوم انقالب اسالمی ،باید بتواند نسبت ميان سياستهاي کلي
ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ،سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و بيانيه گام دوم
انقالب و نيز نسبت خودش با این سه را تبيين کرده باشد .وضعيت نابسامان سياستگذاري در وزارت
آموزش و پرورش که ارتباط نظاممندي بين سياستهاي کلی تحول و سند تحول بنيادین آموزش و پرورش
دیده نمیشود ،شرایط اجرایی موجود که پيادهسازي سند تحول را «در کنار اداره امور روزمره» قرار داده و
نيم نگاهی هم به داللتهاي بيانيه گام دوم انقالب میکند نيازمند ساماندهی و انسجام سياستگذارانه است.
مقام معظم رهبري در  1۳94/0۲/1۶در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگيان سراسر کشور و قبل از تدوین
قانون برنامه ششم توسعه ،تبيين رابطه برنامه توسعه با سند تحول را مطالبه فرمودند:
یك موضوع دیگري که در این مسئله سند مهم است که وزیر محترم هم خوشبختانه امروز اشاره کردند،
ظرفيت برنامه ششم است .االن سياستهاي برنامه ششم در حال تدوین است ،بعد هم خود برنامه را
تدوین میکنند ،تصویب میکنند ،اجرا میکنند .در ضمن این برنامه و در ذیل این برنامه ،مسئله آموزش
و پرورش و سند تحول بنيادین باید حتماً دیده بشود تا بدانيم ما در سال  1404چه خواهيم داشت در
آموزش و پرورش.

در قوانين برنامه عمرانی قبل از انقالب ،تجربه طرحهاي تحولی حوزه آموزش و پرورش در قانون
برنامه چهارم مشاهده میشود که ناظر به نيازمنديهاي نيروي انسانی ماهر در اقتصاد و اجتماع ایران و
اجراي نظام جدید آموزش و پرورش و استقرار دوره راهنمایی تحصيلی بوده است .این تحول در همه ۲4
بند مرتبط با آموزش و پرورش در قانون برنامه چهارم قابل ردیابی است و براي پيادهسازي آن،
هدفگذاريهاي کمی و احکام تبيينی کافی به خدمت گرفته شده است.
در قانون برنامه پنجم عمرانی همزمان با افزایش جدي درآمدهاي نفتی ،شاهد بلندپروازيهاي
اصالحگرانه در آموزش و پرورش هستيم .نکته مهم آنجاست که محور این اصالحات بهطور کامل در
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قانون برنامه آمده است .گرچه احکام موجود در قانون برنامه ،نتوانسته به اندازه کافی تمهيدگر آن محورها
براي اصالح باشد .در بند «ت» از سياستها و خطمشیهاي کلی فصل  1در قسمت پنجم خالصه
تجدیدنظر شده قانون برنامه عمرانی پنجم آمده است:
رفع نقایص بنيادي نظام آموزشی:
.1

پیشرفت جامعه ایران ایجاب میکند که همگام با تربیت مهارت و تخصص به تعلیم و تفهیم هدفهای ملی و پرورش

حس انضباط و همکاری اجتماعی و غرور ملی توجه اساسی مبذول گردد .بر این اساس در محتوی و روش نظام آموزش و
پرورش تجدیدنظر کلی بهعمل خواهد آمد.
.2

فوریت امر ایجاب میکند که با مشارکت وسیع صاحبنظران و با الهام از نیازهای درازمدت جامعه ایران نسبت به

هدف ،رسالت ،ساخت و روشهای آموزشی تعلیمات متوسطه تجدیدنظر اساسی انجام پذیرد.
.3

یکی از گرایشهای ناسالمی که بهصورت بنیادی باعث انحطاط وضع تحصیالت شده است ،ارزش استخدامی مدارک

تحصیلی است .این ترتیب موجب شده است که اخذ این مدارک بیشتر از کسب دانش و صالحیت و تخصص مورد توجه
جوانان کشور قرار گیرد .از این نقطهنظر در تدوین و نحوه اجرای قوانین استخدامی و کسب مجوز قانونی الزم برای اعطای
گواهینامه تخصصی یکسانی که براثر تجربه مهارت یا تخصص الزم را کسب کرده باشند ،انجام خواهد گرفت.
.4

تجهیز و تقویت سازمان یا دستگاههای اجرایی مسئول توسعه آموزش و پرورش و اصالح سازمان و روشهای مدیریت

و آییننامه و مقررات اجرایی در اسرع اوقات انجام خواهد شد .به همین مناسبت سازمان نوسازی و گسترش ساختمانهای
آموزشی و سازمان کاربرد تکنولوژی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش کشاورزی وابسته به وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی و برحسب ضرورت سازمانهای آموزشی مشابهی برای وزارتخانههایی که فعالیت آموزشی عمدهای
انجام میدهند در برنامه پنجم تشکیل خواهد شد .برای تسریع گردش کار آموزشهای فنی و حرفهای و تربیت معلم از
تسهیالت قانونی شبیه به هیئت امنا مؤسسات آموزش عالی استفاده خواهد شد.

پس از انقالب هم دو بار عزم تغيير بنيادي متناسب با ارزشهاي انقالب اسالمی ایران صورت گرفت.
آنچه در مرتبه اول در قوانين برنامه توسعه منعکس شد ،تبصره « »14از مادهواحده قانون برنامه اول
توسعه بود که براساس آن ،دولت موظف بود الیحه مربوطه را ظرف  ۶ماه به مجلس ارائه کند که آن
تالشها درنهایت به نتيجه عملياتی منجر نشد.
در تجربه آخر که سند تحول بنيادین بود ،قانون برنامه پنجم توسعه تقریباً منفعل بوده است؛ چراکه
تصویب قانون برنامه در ديماه  1۳۸9اتفاق افتاده درحالیکه تصویب نسخه آخر سند تحول بنيادین در
ديماه  1۳90صورت گرفته است .لذا قانون برنامه پنجم ،در زمان تصویب ،نتوانسته احکام خود را در
چارچوب سند تحول تدوین و تبيين کند؛ بلکه در تبصره « »19قانون برنامه پنجم اشاره شده که دولت
اجازه دارد برنامه تحول بنيادین را تهيه و در هيئتوزیران تصویب و اجرا کند.
اما قانون برنامه ششم که اسفند  1۳95و در چارچوب سياستهاي کلی برنامه ششم تصویب شده،
علیالقاعده میبایست تمامقد در خدمت پيادهسازي سند تحول میبود .درحالیکه از بندهاي «الف» تا
«ح» ماده (( )۶۳بهعنوان اصلی ترین ماده آموزش و پرورشی برنامه) قانون برنامه ششم چنين برداشت
میشود که اجراي سند ،پروژهاي است در کنار بقيه کارهایی که دستگاه اجرایی بناست انجام دهد.
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در برنامههاي توسعه حوزه آموزش و پرورش حتی نسبت به سياستهاي کلی برنامه هم دقتنظر
جدي وجود ندارد؛ براي مثال در بند « »75سياستهاي کلی قانون برنامه ششم توسعه چنين آمده است:
اجراي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و تأکيد بر دوران تحصيل کودکی و نوجوانی.

با این بند انتظار میرود که قانون برنامه ششم در حوزه آموزش و پرورش بهمثابه منشوري در جهت
تحقق این دو هدف برنامههایی را براي یك دوره پنجساله ارائه دهد ،اما این در حالی است که در بند
«الف» ماده ( )۶۳تقریب ًا با همان ادبيات سياستهاي کلی ،دولت مکلف به اجراي سند تحول شده است
و درخصوص قسمت دوم از بند « »75سياستهاي کلی برنامه ششم تقریب ًا هيچ حکمی نيامده است!
درخصوص بند « »7۶با موضوع افزایش سهم آموزشهاي مهارتی در نظام آموزشی کشور نيز برنامه
عملياتی تعریف نشده و فقط یك جدول کمی (جدول  )1۲تعيين شده است درحالیکه باید براي افزایش
آموزشهاي مهارتی قاعدهگذاري برنامهاي شود.
بهنظر میرسد برنامه هفتم باید بتواند جایگاه سند تحول را در برنامهریزي تبيين و با ایفاي نقش
کليدي ،ربط و نسبت برنامههاي آموزش و پرورش با اسناد باالدستی مربوطه را ساماندهی کند.
نکته مهم دیگر دراینباره آن است که وزراي دولت بههنگام اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي
اسالمی ،برنامه اقدامها و فعاليتهاي خود را به مجلس ارائه میدهند و براساس آن از مجلس رأي اعتماد
میگيرند و این برنامه ،یکی از محورهاي مهم عملکرد آن وزارتخانه و نظارت مجلس بر آن دستگاه بهشمار
میرود .بهویژه آنکه برنامه وزراي دولت ،هماکنون و قبل از ارائه الیحه برنامه هفتم توسعه ،به مجلس
تقدیم شده است .بنابراین در برنامه مذکور باید تدوین برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
 .2-2وضع شاخصهاي جدید متناسب با اهداف بومي
از مهمترین ابزارهاي حکمرانی در دنيا ،توليد و ارائه شاخصها متناسب با اهداف و سياستهاي قصد
ال مخاطبان با مدنظر قرار دادن «بهبود شاخصها» مستقل از اینکه بدانند یا ندانند ،براي
شده است .عم ً
رسيدن به اهداف قصد شده تالش میکنند .براي مثال با توجه به اهداف کالن قانون برنامه پنجم عمرانی
که تربيت نيروي فنی و متخصص براي توسعه اقتصادي بوده است ،در قسمت پنجم (امور اجتماعی)،
فصل ( 1آموزش و پرورش) ،برنامههاي مشخص-بند «ث» آمده است:
آموزش متوسطه عمومی و جامع :در برنامه پنجم آهنگ رشد تعليمات متوسطه عمومی حتیالمقدور
تعدیل شود و به حدود  %9تقليل مییابد .با تنوع بخشيدن به رشتههاي تحصيلی در دبيرستانها و
توسعه مدارس جامع تعداد زیادي از داوطلبان تحصيل به رشتههاي فنی ،بهداشتی ،خدماتی و امور فنی
و اداري سوق داده میشوند.

ی
همانطور که مشاهده میشود ،تقليل آهنگ رشد تعليمات متوسطه بهعنوان یك شاخصه کم ِ
شفاف و یك ابزار حکمرانی در راستاي اهداف اصلی برنامه مورد استفاده قرار گرفته است .از این جهت

۲5

توليد شاخصهاي ارزیابي (بهمثابه ابزار حكمراني) متناسب با انتظارات سند تحول بنيادین براي
فهم بهتر نسبت به پيشرفت برنامه توسعه در آن چارچوب ضروري است .شاید یکی از جديترین موانع
اجراییسازي سند ،نداشتن شاخصهاي کمی و کيفی متناسب با اهداف آن باشد که منجر شده نتوانيم
وضعيت فعلی را بهخوبی تبيين کنيم و برنامهریزي براي بهبود را نيز براي ما با چالش روبهرو ساخته است.
در صفحه  ۲4۶و  ۲47سند تفصيلی بخشی برنامه ششم بهعنوان آخرین پژوهش برنامهریزي ملی در
حوزه آموزش و پرورش ،شاخصهاي زیر در چارچوب هدفهاي کلی مورد اشاره ،مدنظر قرار گرفته بودند:
 تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت :نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان-
پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی -پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول – پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه
دوم – درصد باسوادی جمعیت  10ساله و باالتر.
 ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت :سهم دانشآموزان غیردولتی از کل دانشآموزان – درصد دانشآموزان رشتههای نظری
از کل دانشآموزان دوره متوسطه دوم – نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه اول – نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه
اول به متوسطه دوم – نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی – نرخ تکرار پایه در دوره متوسطه اول.
 بازنگری و باز مهندسی ساختارها ،رویهها و روشها :بهبود شاخص نسبت دانشآموز به معلم در دوره ابتدایی  -بهبود
شاخص نسبت دانشآموز به معلم در دوره متوسطه اول  -بهبود شاخص نسبت دانشآموز به معلم در دوره متوسطه دوم.
 ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم:
سهم جذب دانشآموخته واجد شرایط سایر دانشگاهها برای تربیت حرفهای در دانشگاه فرهنگیان از کل ظرفیت دانشگاه.

شوراي عالی آموزش و پرورش در جلسه  7۶0به تاریخ  1۳۸۶/11/۲۳چارچوب مفصلی براي
ارزشيابی نظام آموزشی کشور شامل  147شاخص در سه محور درونداد ،فرایند و برونداد تنظيم کرده
و وزارت آموزش و پرورش را موظف به گزارش دو ساليانه این شاخصها به شورا کرده است .متأسفانه
نگارنده از نتایج احتمالی عملی این مصوبه اثري پيدا نکرده است .شوراي عالی آموزش و پرورش  ۶سال
بعد در مصوبه شماره  ۸۸۶به تاریخ  1۳9۲/07/15نشانگرهاي ارزشيابی نظام آموزش و پرورش و
استانداردهاي آن را با اولویت  4۳شاخص به شرح زیر مجدداً تعيين و وزارت آموزش و پرورش را موظف
به گزارش ساليانه آنها کرده است:
شاخصهاي کمی شامل:
 .1درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت  6سالهها،
 .2درصد پذیرش دوره پیشدبستانی،
 .3درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی،
 .4نسبت دانشآموزان به کالسهای درس دایر (حداکثر تراکم در هر کالس)،
 .5نسبت دانشآموزان به کل کارکنان آموزشی،
 .6نسبت دانشآموزان شاخه فنی حرفهای و کار و دانش به کل دانشآموزان متوسطه،
 .7نسبت دانشآموزان مدارس غیردولتی به کل دانشآموزان،
 .8درصد دانشآموزان کالسهای چندپایه،
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 .9نسبت کارکنان آموزشی واجد شرایط تخصصی به کل کارکنان،
 .10نسبت کارکنان آموزشی واجد شرایط حرفهای به کل کارکنان،
 .11ضریب اشتغال واقعی کل کارکنان آموزشی،
 .12میانگین سطح تحصیالت کارکنان،
 .13میانگین ساعات آموزشهای ضمن خدمت سالیانه کارکنان،
 .14میزان رضایت شغلی کارکنان،
 .15نسبت مدارس دونوبته به کل مدارس،
 .16نرخ اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات و ارتباطات،
 .17سرانه دانشآموزی (به تفکیک دورهها و شاخههای دانشآموزی)،
 .18سهم اعتبارات غیرپرسنلی از کل اعتبارات (جاری-هزینهای) آموزش و پرورش،
 .19سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی (به تفکیک جاری/هزینهای و
عمرانی/تملک دارایی و سرمایهای)،
 .20سهم هزینههای آموزش و پرورش از کل تولید ناخالص داخلی (،)GDP
 .21نسبت مقاالت منتشر شده (در نشریات معتبر داخلی و خارجی) به کل پژوهشهای
انجام شده در آموزش و پرورش،
 .22نسبت مقاالت منتشر شده به کل کارکنان،
 .23نرخ ارتقای دانشآموزان،
 .24نرخ فارغالتحصیلی دانشآموزان،
 .25نرخ ترک تحصیل دانشآموزان،
 .26نرخ ماندگاری دانشآموزان،
 .27نرخ گذر دانشآموزان،
 .28نرخ تکرار پایه دانشآموزان،
 .29نرخ باسوادی گروههای سنی (6ساله و باالتر 10-ساله و باالتر15/ساله و باالتر).
شاخصهاي کيفی شامل:
 .30میزان تناسب محتوای آموزشی و پرورشی با ویژگیها و نیازهای دانشآموزان،
 .31میزان برخورداری دانشآموختگان از کرامت اخالقی و عزتنفس،
 .32میزان برخورداری دانشآموختگان از اعتمادبهنفس و استقالل شخصیت،
 .33میزان برخورداری دانشآموختگان از روحیه تحقیق ،تفکر ،تعقل ،تعمق ،نقد و ابتکار،
 .34میزان ادای احترام دانشآموختگان به قانون و التزام به رعایت آن،
 .35میزان برخورداری دانشآموختگان از بینش سیاسی مبتنیبر اصل والیت فقیه برای
مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور،
 .36میزان برخورداری دانشآموختگان از روحیه مسئولیتپذیری و مشارکت در
فعالیتهای دینی ،فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی،
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 .37میزان مشارکت و همکاری دانشآموختگان در فعالیتهای گروهی،
 .38میزان برخورداری دانشآموختگان از روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی،
 .39میزان برخورداری دانشآموختگان از روحیه امید به آینده،
 .40میزان عالقهمندی دانشآموختگان به مطالعه و کتابخوانی،
 .41میزان پاسخگویی کتابخانههای مدارس به نیازهای دانشآموزان،
 .42میزان اهتمام مدیریت به رفع آسیبهای اجتماعی دانشآموزان،
 .43نسبت مدارس استاندارد به کل مدارس.

نکته بسيار مهمی که بعد از مرور متن مصوبه ،همه این شاخصهاي 4۳گانه و دقت در تاریخ مصوبه
( 1۸ماه بعد از تصویب و ابالغ سند تحول) حاصل میشود آن است که بهنظر میرسد این مصوبه بهطور
کلی مستقل از سند تحول بنيادین و هدفگذاريهاي آن طراحی شده است؛ درحالیکه شوراي عالی
آموزش و پرورش مسئوليت بررسی ،تصویب و ابالغ سياستهاي اجرایی ،طراحی سازوکار تحقق اهداف،
ساختارها و فرایندهاي مربوط ،به روزآوري و ترميم ،هماهنگی و انسجام در سياستها و برنامهها و نظارت
بر حسن اجراي برنامههاي تحول راهبردي را برعهده دارد و میبایست گزارش پيشرفت اجراي سند و
چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را بهصورت ساليانه به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه دهد.
(به نقل از فصل دوم از بخش هشتم  -چارچوب نهادي و نظام اجرایی تحول بنيادین آموزش و پرورش)
در صفحه  7۲گزارش شماره  5۳از مجموعه گزارشهاي فقر ،نابرابري و تعارض منافع که دفتر
مطالعات معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار آن را منتشر کرده ،پيشنهاد شده برخی شاخصهاي مرتبط
براي برنامهریزي بهتر در این حوزه اندازهگيري شوند که عبارتند از:
جدول  .2مهمترین دادهها و مقوالت مرتبط با پایش فقر و نابرابري
نام شاخص یا
موضوع

ضرورت

خالصه وضعيت

نقاط یا
گروههاي
محروم

مقایسه
استانی

پوشش
پيشدبستانی

فقر
آموزش

نهچندان مناسب
پوشش
پيشدبستانی۲
نزدیك به %70

مناطق دوزبانه
مناطق
کمدرآمد
روستاها



پوشش مقاطع
تحصيلی به
تفکيك

فقر
آموزش

مناسب در مقطع
ابتدایی
نسبتاً مناسب در
متوسطه

پوشش
آموزشهاي فنی و
حرفهاي

فقر
آموزش

نهچندان مناسب
پوشش فنی و
حرفهاي در شهرها
سه برابر روستاها
است

وضعيت
ملی



مقایسه
منطقهاي



مقایسه
بينالمللی





مناطق
کمدرآمد
روستاها
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خالصه وضعيت

نقاط یا
گروههاي
محروم

مقایسه
استانی

مناطق
کمدرآمد
روستاها







نام شاخص یا
موضوع

ضرورت

دسترسی رایگان و
آسان به
آموزشهاي راهدور
دیجيتال

فقر
آموزش

شکاف ميان مناطق
برخوردار و
نابرخوردار

بازماندگی از
تحصيل

فقر
آموزش

نيازمند توجه

کودکان فاقد
هویت
مناطق محروم
و کمدرآمد



ترک تحصيل

فقر
آموزش

نيازمند توجه

مناطق محروم
و کمدرآمد



فقر آموزش
(خانواده)

فقر
آموزش
(کمتر از
5سال)

نامطلوب

مناطق محروم
و کمدرآمد



ضریب جينی
آموزش

نابرابري

نامطلوب

تأثير نابرابري
درآمدي در
یافتههاي تيمز و پرلز

نابرابري

نامطلوب

وضعيت
ملی



مقایسه
منطقهاي



مقایسه
بينالمللی













سهم دولت از
هزینههاي آموزش
عمومی

نابرابري

بسيار نامطلوب







سهم آموزش و
پرورش از بودجه
عمومی

نابرابري

بسيار نامطلوب







نکته بسيار مهم این است که شاخصها باید متناسب با اهداف انتخاب و تبيين شوند .باید بپذیریم که
اگر سند تحول بنيادین ،حرفی جدید در تعليم و تربيت براي ایران به ارمغان آورده ،احتما ًال شاخصهاي
ارزیابی متناسب با آن اهداف هم باید از ابتدا اندیشيده شوند .چهبسا که قبل از تدوین برنامه هفتم ،الزم باشد
مطالعات جدي درباره انتخاب یا توليد شاخصهایی متناسب با اهداف سند تحول صورت گيرد.
 .2-3ابتناء چارچوب برنامه بر آمار بهروز و شفاف
یکی از موانع جدي برنامهریزي در وزارت آموزش و پرورش ،عدم دسترسي به آمار جامع و شفاف ملي
است .متأسفانه در بسياري شاخصهاي مرسوم ازجمله پوشش تحصيلی ،افت تحصيلی ،ترک تحصيلی،
وضعيت نيروي انسانی و کارایی درونی سيستم آمار بهروز ،شفاف و قابل استنادي وجود ندارد .این وضعيت
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عالوه بر از بين بردن امکان برنامهریزي دقيق ،باعث پوشاندن نقاط ضعف و عدم امكان برنامهریزي براي
رفع آنها خواهد شد .بهعنوان نمونه در بند «ب» ماده ( )۶۳قانون برنامه ششم توسعه آمده است:
سازمان اداري و استخدامی کشور و سازمان مواظفند بهمنظور ارتقاي کيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب
معلم از طریق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجایی ،در طول اجراي قانون برنامه ،ردیفهاي استخدامی و
تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعایت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در
دانشگاههاي یاد شده براي جذب دانشجو معلمها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

اینطور بهنظر میرسد که نگارندگان برنامه اطالع نداشتهاند که در هرکدام از سالهاي اجراي قانون
برنامه توسعه ششم چه ميزان معلم مورد نياز وزارت آموزش و پرورش خواهد بود ازاینرو مجبور بودهاند
بند مربوطه را طوري انشا کنند که بودن و نبودنش ،تفاوتی را ایجاد نمیکند؛ درحالیکه ضرورت تأمين
نيروي انسانی کافی آموزشی براي مدارس دولتی و ارائه خدمات کيفی آموزش رایگان براساس اصل ()۳0
قانون اساسی از وظایف دولت جمهوري اسالمی ایران است و بهعنوان یك راهبرد اصولی براي بهبود
عدالت آموزشی در کشور تلقی میشود.
در جدول اهداف کمی شماره  1قانون برنامه ششم توسعه ،هدفگذاري براي آموزشهاي مهارتی در
سال  1۳9۶برابر  ۳5درصد است که باید تا پایان برنامه به  50درصد برسد .این در حالی است که آمارهاي
سال  1۳95برابر  ۳4درصد است و هنوز هم این شاخص به  ۳5درصد نرسيده است .بهنظر میرسد نبود
آمارهاي دورهاي دقيق و معتبر سبب چنين هدفگذاريهاي آرمانی و دور از دسترس میشود.
در گزارش شماره  5۳از مجموعه گزارشهاي فقر ،نابرابري و تعارض منافع که دفتر مطالعات معاونت
رفاه اجتماعی وزارت کار آن را مهرماه  1۳99منتشر کرده است ،در صفحه  ۳۲و  ۳۳آمده:
بهرغم ارائه سالنامه آماري ،گزارشهاي مجلس و پژوهشهاي گوناگون درون و بيرون از نهاد آموزش و
پرورش ،آمار و اطالعات مرتبط با نابرابري آموزشی در ایران کاستیهایی دارد که در زیر به آن خواهيم
پرداخت .مسئوليت توليد دادهها درباره آموزش و پرورش برعهده اداره آمار این وزارتخانه اســت و
ساالنه دادههاي گوناگونی دربارە تعداد و عملکرد دانشآموزان ،مشخصات معلمان و کارمندان و فضاهاي
آموزشی به تفکيك استانی ،شهري و روستایی در آن منتشر میشود .با وجود این ،آمار و اطالعاتی وجود
دارد که بهرغم اهميت آنها یا محاسبه نمیشوند یا آنکه محاسبه منتشر نمیشوند و محرمانه میمانند.
برخی نقایص آماري حوزه آموزش و پرورش:
 .1عدم محاسبه مخارج کل آموزش عمومی،
 .2تعارض دادهها و آمارها،
 .3منتشر نکردن گزارش دورهای توسط دولت یا مجلس درباره نابرابریها،
 .4برآورد نکردن مخارج ملی آموزش.
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 .2-4جبران آسيبهاي آموزشي و پرورشي ناشي از کرونا
با توجه به تحوالت پرشتاب دوران کرونا در سبك آموزش عمومی و توسعه آموزش مجازي ،نگاه به
جریانهاي بينالمللی آموزش مجازي و آسيبهاي آموزشي و تربيتي دوران کرونا در کشور ،برنامه
هفتم توسعه ضرورت ًا باید با رویکرد آیندهپژوهانه و در چارچوب سند تحول بنيادین ،نسبت به ترسيم افق
ميانمدت در آموزش عمومی و روندهاي آموزش مجازي در کشور اقدام کند.
باید پذیرفت که بعد از حضوري شدن مجدد مدارس ،شرایط بههيچوجه مانند قبل نخواهد بود؛ از
طرفی مسئله دسترسی دانشآموزان به آموزش مجازي در دوران قرنطينه محل بحث جدي است که در
ایام حضوري شدن آموزش ،باید نسبت به آن چاره جدي اندیشيد و عقب ماندگیهاي انباشته را جبران
کرد .در گزارش مرکز بررسیهاي استراتژیك ریاست جمهوري با عنوان آموزش و پرورش در دوران شيوع
کرونا آمده است:
در زمينه دسترسی به کامپيوتر یا تلفنهاي هوشمند براي دسترسی به اینترنت آمار و ارقام اصلی باید
توسط وزارت آموزش و پرورش اعالم شود .وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده است که  ۶/9درصد از
دانشآموزان کشور به اینترنت دسترسی ندارند .بااینحال آنچه مهمتر از صرف دسترسی به اینترنت
است ،سهولت این دسترسی است .طبق نظرسنجی انجام شده در بستر اینترنت  ۳0درصد کسانی که
به نحوي به ابزارهاي اتصال به اینترنت دسترسی دارند ،با سختی این امکان برایشان فراهم شده است.
این ارقام نشان میدهد که امکان آموزشهاي آنالین حداقل براي حدود  40درصد از دانشآموزان کشور
بهراحتی ممکن نبوده است .همچنين دادههاي نظرسنجی حاکی از آن است که حدود  ۳5درصد از
دانش آموزان به ميزان روزهاي حضور در مدرسه از محتواهاي آموزشی از راه دور استفاده

کردهاند1.

ازطرفدیگر ،دوران قرنطينه ،شرایط روحی سختی براي دانشآموزان ایجاد کرده است .برخی
محققان معتقدند:
یافتهها بيانگر این است که دانشآموزان درنتيجه بيماري کرونا و قرنطينه ،در بعد فردي مشکالت
روان شناختی مانند اضطراب ،افسردگی ،اختالل استرس پس از آسيب ،استرس ،ناکامی ،ترس ،خشم،
احساس تنهایی و بیحوصلگی را تجربه کردهاند .در بعد بين فردي ،دانشآموزان مشکالتی مانند مشکل
در ارتباط با اعضاي خانواده ،محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان ،حمایتهاي اجتماعی ناکافی و
کاهش درآمد خانواده را تجربه کردهاند .در بعد آموزشی مشکالتی مانند حضور شناختی و اجتماعی
ضعيف دانشآموزان در فرایند آموزش آنالین ،افزایش بار شناختی ،ضعف انگيزه ،مشکالتی در مدیریت
زمان ،و نگرانی از ارزشيابی شناسایی

شد۲.

 .1در آخرین اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش در فروردین  1400این رقم به  %85رسیده است:

https://medu.ir/fa/news/item/1497821
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درصورت عدم طراحی و آمادگی براي مواجه شدن با این چالشها ،دوران هجدهماهه قرنطينه خانگی
و آموزش مجازي خسارات جبرانناپذیري براي سرمایه انسانی کشور در آینده رخ خواهد داد .به همين
دليل در برنامه هفتم در عين توجه به سالمتی جسمی دانشآموزان باید به سالمتی روحی و همچنين
ارتقاي فرایند یادگيري آنها نيز دقت کرد و تدبيري اندیشيد که در صورت تداوم شرایط کرونایی یا اتمام
آن بهترین تصميم در جمع بين همه این جوانب اخذ شود.
 .2-5آموزش مجازي؛ فرصتها و تهدیدهاي حكمراني تعليم و تربيت
مواجهه فعاالنه با فضاي مجازي در عرصه بينالمللی میتواند زمينهساز ارتقاي جایگاه بينالمللی و
منطقهاي گفتمان تعليم و تربيت اسالمی را فراهم کند و دیگر اینکه این مواجهه فعاالنه با آموزش مجازي
زمينه ساز توفيق در مقابله با نفوذ فرهنگی جبهه غرب در نسل آینده کشور خواهد شد ،بهویژه آنکه
امروزه توليد محتواي آموزشی نرم در بستر فضاي مجازي یکی از مهمترین ابزارهاي اعمال حکمرانی
است .افزون بر این آموزش مجازي فرصتهاي درونی را نيز براي نظام تعليم و تربيت ایجاد کرده است و
توانایی حل برخی از چالشهاي اساسی این حوزه را در خود دارد .هماکنون در کشور دسترسی یکسانی
به امکانات و فرصتهاي آموزشی با کيفيت وجود ندارد و همين امر میتواند بر فرصت دسترسی افراد به
آموزش عالی باکيفيت نيز اثرگذار باشد ،ازسويدیگر از گذشته تاکنون به سبب برخی حوادث غيرمترقبه
همچون سيل و زلزله و آلودگی هوا و مواردي از این دست بهطور مکرر مدارس دچار تعطيلی میشدند
و بدینترتيب بخش زیادي از زمان آموزش از دست میرفت .بنابراین استفاده از آموزش مجازي میتواند
این کمبودها را جبران کند و دانشآموزان سراسر کشور بهطور برابر به فرصتهاي آموزشی باکيفيت
دسترسی داشته باشند.
در کنار نقاط قوت آموزش مجازي و فرصتهاي آن ،این نوع از آموزش تهدیدهایی را نيز براي نظام
تعليم و تربيت در بردارد .آسيبهاي دوران آموزش مجازي براي دانشآموزان و خانوادهها ،هجوم پلتفرمها،
محتواهاي آموزشی مجازي و مؤسسات بينالمللی براي بهدست گرفتن جریان آموزش در کشورهاي
درحال توسعه موضوعی بهشدت قابل تأمل است که میتواند در سالهاي برنامه هفتم توسعه و پس از
آن حاکميت ملی در امر آموزش عمومی را با مخاطرات جدي روبهرو کند .پژوهشگاه فضاي مجازي
وابسته به مرکز ملی فضاي مجازي در گزارش «ائتالف جهانی آموزش و حکمرانی پلتفرمهاي آموزش از
راه دور» در مهر  1۳99نشان می دهد تنها راه مقاومت در برابر موج ائتالف جهانی آموزش و خدمات
بينالمللی ارائه محتواي آموزشی ،اتخاذ رویکرد فعال و تهاجمی است:
ف حراست ملي پاسخگو
با توجه به قدرت عظيم و چندگانه شرکاي ائتالف بدون شك نگاهِ صر ِ
نخواهد بود و باید با نگاه فوق فعال فراملي ،در پی استفاده از تمام ظرفيتهاي منطقهاي و فراملی
باشيم .ازاینرو پيشنهادهایی در دو سطح ملی و فراملی ارائه گردیده است ...
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در صورت غفلت برنامه هفتم توسعه از تهدیدها و فرصتهاي پدید آمده در آموزش مجازي ،حاکميت
ملی در امر تعليم و تربيت با چالش جدي روبهرو خواهد شد و با تبعات جبرانناپذیري مواجه میشویم.
با توجه به ظرفيتهاي آموزش مجازي در داخل کشور ،برنامه توسعه میتواند درباره فعاليتهاي
برونمرزي و استراتژي فوق فعال فرهنگی در خارج از کشور براي توليد محتواي آموزشی با هدف
کشورهاي حوزه نفوذ فرهنگی ایران تصميم بگيرد.
نکته پایانی اینکه ،آموزش مجازي با همه فرصتها و تهدیدهایی که دارد در عين اینکه گریزناپذیر
است اما نمیتواند جایگزین آموزش حضوري دانشآموزان در مدرسه باشد زیرا عدم حضور مطلق
دانشآموزان در مدرسه ازیكسو روند جامعهپذیري آنها و نهادینه کردن ارزش و باورهاي مورد وفاق را
دچار چالش جدي خواهد کرد ،دوري دانشآموزان از فضاي مدرسه و جمع همساالن و تنهاگزینی آنها
در خانه زمينهساز آسيبهاي روحی و روانی بسياري خواهد شد و دیگر اینکه برخی از برنامههاي درسی
همچون آموزشهاي مهارتی و فنی نياز به حضور فيزیکی در مدرسه دارد .بنابراین باید در شرایط پساکرونا
از آموزش تلفيقی براي ارتقاي کيفيت آموزشی استفاده کرد.
 .2-6برنامه بهعنوان بستري براي توافق جمعي براي تحول
براي پیریزي تحولی بنيادین در آموزش و پرورش کشور از رهاورد اجراي قانون برنامه توسعه ،عزم ملی
و همراستا شدن عناصر فعال در حوزه آموزش و پرورش امري ضروري است .برنامه هفتم توسعه
خود میتواند زمينهاي براي شکلگيري این توافق و عزم ملی باشد؛ در غير این صورت اميد به موفقيت
برنامه دور از ذهن مینماید .در مطالعات جهانيان سال  1۳91در صفحه  11۲با مروري بر تاریخ
برنامهریزي آموزش و پرورش ایران آمده است:
دوران حيات  50سال گذشته ،سياستگذاري و برنامهریزي توسعه آموزش و پرورش ایران را میتوان به
سه مرحله تقسيم نمود:

مرحله اول :که مرحلـه تمرکـز مـسئوليتها ناميـده شـد (برنامـه اول تـا پایـان برنامـه چهـارم
عمرانـی) مشخصه اصلی این مرحله تمرکز نسبی کليه امور سياستگذاري و برنامهریـزي آمـوزش و
پـرورش در یك نهاد (سازمان برنامه) که کموبيش مستقل از دولت عمل میکرد.

مرحله دوم :که مرحله تفکيك مسؤليتها ناميده شد (برنامه پنجساله پنجم و ششم عمرانی) در این
مرحلـه تشکيالت اجرایی دولت بهتدریج در تهيه ،بررسی ،تلفيـق و اجـراي سياسـتگـذاريها و برنامـهها
نقـش مهمتري بهعهده میگيرد و قوه مقننه در تصویب برنامههاي کالن فعالتر برخورد میکند.
مرحله سوم :مرحله زمينهسازي براي مشارکت؛ این مرحلـه تجـارب دوران اسـتقرار جمهـوري اسـالمی
ایران از سال  1۳5۸به بعد را دربرمیگيرد ،در این دوره بهتدریج در نظام سياستگذاري و برنامهریزي،
نقش مراجع سياستگذاري و اعمال نظرات مردم توسط نماینـدگان آنـان در مجلـس شـوراي اسـالمی،

۳۳
نقش نهادهاي اجرایی و طرح برنامه بهصورت بارزتري مشخص میشود.

براي هرکدام از برنامههاي قبلی عمرانی و توسعه ،یك نظام تهيه و تدوین مستقل وجود دارد .در
دورههاي اخير فرایند تدوین برنامه پس از تصویب و ابالغ سياستهاي کلی برنامه و اصالح فرایند تدوین
برنامه ،وارد مرحله تهيه اسناد و پيشنویس احکام برنامه توسط  ۳0شوراي برنامهریزي بخشی میشود.
سپس این اسناد در سازمان برنامه تلفيق و پس از تصویب کليات در هيئت وزیران به مجلس شوراي
اسالمی ارسال میشود تا مراحل قانونی را طی کند .در حوزه آموزش و پرورش ،شوراي برنامهریزي
آموزش به ریاست آموزش و پرورش و عضویت مسئوالن اجرایی مرتبط در خارج از وزارت آموزش و
پرورش مسئوليت تدوین پيشنویس احکام را بهعهده دارد .باید توجه داشت که پشتوانه کارشناسی این
شورا ،در شکلگيري سنگ بناي اول و جهتگيري کلی برنامه نقش پررنگ و مؤثري دارد .درحالیکه در
برخی حوزهها (مثل آموزش عالی) براي تدوین نسخه اوليه برنامه از پتانسيل جریانهاي کارشناسی
تخصصی مثل پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران استفاده میشود ،بهنظر میرسد پشتوانههاي کافی
براي تدوین برنامه اوليه در حوزه آموزش و پرورش مهيا نيست؛ و بهنظر میرسد باید بستر را طوري
فراهم کرد تا نسخه اوليه که مبناي اصلی قانون مصوب خواهد شد ،پختهتر و کارشناسی شدهتر تدوین
شود .در مطالعه جهانيان سال 1۳91در صفحه  11۳پس از آسيبشناسی فرایند برنامهریزي آموزش و
پرورش در کشور بهعنوان یکی از اصلیترین پيشنهادها براي اصالح ،اشاره شده است:
 .۲تالش جدي در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و سياستگذاري در
آموزش و پرورش،
 .۳همکاري نزدیك آموزش و پرورش با دانـشگاهها و مراکـز پژوهـشی در
راسـتاي انجـام مطالعـات و تحقيقات بنيادي در زمينه سياستگذاري و
برنامهریزي توسعه آموزش و پرورش.

بهعالوه در آموزش و پرورش براي پيادهسازي سند تحول دچار یك تعارض تقنيني هستيم .ازطرفی
سند تحول آموزش و پرورش مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است و طبق بند «الف» از بخش دوم
از فصل هشتم سند تحول شوراي عالی آموزش و پرورش مسئوليت برنامهریزي براي پيادهسازي سند را
بهعهده دارد:
الف) شوراي عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفيت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات
کشور مسئوليت بررسی ،تصویب و ابالغ سياستهاي اجرایی ،طراحی سازوکار تحقق اهداف ،ساختارها
و فرایندهاي مربوط ،به روزآوري و ترميم ،هماهنگی و انسجام در سياستها و برنامهها و نظارت بر حسن
اجراي برنامه هاي تحول راهبردي را برعهده دارد و گزارش پيشرفت اجراي سند و چگونگی عملکرد
وزارت آموزش و پرورش را بهصورت ساليانه به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه میدهد.

با این حساب اصلی ترین تکليف آموزش و پرورش باید اجراي مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش
در پيادهسازي سند تحول بنيادین باشد .ازطرفدیگر ،وزارت آموزش و پرورش موظف به اجراي قوانين
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برنامههاي توسعه و بودجه ساليانه است و باید هدفگذاريهاي تعيين شده در آن قوانين را جامه عمل
بپوشاند .طبيعت ًا بين برنامه توسعه و سند تحول باید ارتباط منطقی و طولی برقرار باشد درحالیکه در
فرایند تدوین احکام برنامه توسعه ،شوراهاي عالی اصلی مرتبط با سند تحول (شوراي عالی آموزش و
پرورش و شوراي عالی انقالب فرهنگی) و همينطور اندیشکدههاي فعال در این حوزه نقشی (نه در فرایند
کارشناسی و نه در فرایند تصویب در شوراي مربوطه در سازمان برنامه و بودجه) در تدوین احکام ندارند.
از این جهت با توجه به آنچه گفته شد بازنگري در فرایند تدوین پيشنویس برنامه در وزارت آموزش و
پرورش از جهت مشارکت همه این بردارها (شوراهاي عالی مربوطه ،فعاالن تعليم و تربيت ،اندیشکدههاي
حوزه تعليم و تربيت و  )...براي نزدیك تر شدن به وفاق عمومی ،ایجاد تحرک در بدنه آموزش و پرورش
و تسهيل پيادهسازي برنامه تحولی با همراهی همه نيروهاي تعليم و تربيتی (داخل و خارج از بدنه اجرایی
دولت) منطقی میکند.

جمعبندي و پيشنهاها
نکات پانزدهگانه مطرح شده در گزارش را میتوان به چهار دسته کلی تقسيمبندي کرد و در هر دسته
جمعبنديهایی ناظر به عمل ارائه داد:
آسيبهاي ناظر به فرایند تدوین برنامه توسعه
با توجه به آنچه گفته شد ،تدوین برنامههاي توسعه باید با استفاده حداکثري از توان علمی و تخصصی
کشور و در فرایندي اجماعساز به پيش رود.
همچنين نسبت برنامه با اسناد باالدستی همچون سند تحول بنيادین ،سياستهاي کلی تحول در
آموزش و پرورش و بيانيه گام دوم انقالب اسالمی باید شفاف باشد .درحالیکه عناصر اصلی دخيل در
طراحی و پایش سند تحول و  ...در فرایند تدوین برنامه توسعه حضور جدي ندارند .از این جهت بهنظر
میرسد ،بهتر باشد وزارت آموزش و پرورش در مرحله کارشناسی و تهيه پيشنویس اوليه از کارشناسان
و از دانشگاهها و اندیشکدههاي مرتبط نيز استفاده کند .عالوه بر این مناسب است که نمایندگان شوراهاي
دخيل همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش و پرورش در مرحله نهایی کردن
پيشنویس برنامه بهعنوان عضو در شوراي برنامهریزي آموزش سازمان برنامه و بودجه حضور داشته
باشند .حتی نماینده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمی نيز اگر در جلسات حضور
داشته باشد بر غناي مباحث و حصول اجماع کمك میکند.

۳5

آسيبهاي ناظر به مقدمات تدوین برنامه توسعه
براي برنامهریزي نيازمند آمارهاي بهروز و شفاف در آموزش و پرورش هستيم .این آمارها باید مربوط به
شاخصهایی باشند که مبتنیبر انتظارات سند تحول بنيادین ،وضعيت آموزش و پرورش را به خوبی
توصيف کنند .براي این توصيف ،میتوان از برخی شاخصهاي قبلی کمك گرفت ،اما در مواردي نيازمند
تعریف شاخصهاي جدید متناسب با سند تحول هستيم.
بعد از رسيدن به توصيف مناسب از وضعيت آموزش و پرورش ایران و نيز آسيبشناسی عالمانه از
دالیل ناکامی در اجراي برنامه ششم توسعه ،میتوان اولویتهاي برنامه هفتم توسعه را در این بخش
انتخاب کرد تا براساس آن اولویتها ،جهتگيري و تدوین برنامه آغاز شود.
آسيبهاي ناظر به چارچوب تدوین برنامه توسعه
تعيين اولویتها یکی از ضرورتهاي برنامهنویسی است اما این مهم رخ نمیدهد مگر وقتیکه محور اصلی
برنامه بهعنوان گرانيگاه مرکزي معين شود .بنابر اولویتهاي تعيين شده نيز باید اهداف ،سياستها و
برنامههاي اجرایی متناظر بهگونهاي تدوین شود که قابليت نظارت و ارزیابی اجراي آنها فراهم باشد؛ از
مسيرهاي نظارتپذیري برنامه ،صراحت و تفسيرناپذیري احکام و نيز تعيين شاخصهاي کمی جهت
اندازهگيري ميزان پيشرفت است .اگر با اصالح فرایند تدوین برنامه ،اجماع کافی براي چارچوب برنامه
شکل گرفته باشد ،پيگيري مربوطه و نظارت بر اجراي آن مسئلهاي بيننهادي خواهد بود و تحقق
موفقيتآميز برنامه را در دسترس قرار خواهد داد.
در کنار نظارتپذیري ،برنامه توسعه باید خطوط کلی بودجهریزي ساليانه را ترسيم کرده باشد؛
انتخاب اهدافی که قابليت تجزیه به گامهاي ساليانه داشته باشند ،میتواند در این چارچوب دیده شود.
ضرورتهاي محتوایي برنامه توسعه
آموزش و پرورش امروز ،در کنار توجه به ضرورتهاي پيادهسازي سند تحول بنيادین ،نيازمند توجه به
مسائلی است که شاید بهصراحت در سند به آنها اشاره نشده باشد :جبران آسيبهاي آموزشی و پرورشی
ناشی از آموزش مجازي در دوران کرونا و توجه به تهدیدها و فرصتهاي آموزش مجازي براي حکمرانی
تعليم و تربيت کشور از این جمله هستند.
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منابع و مآخذ
 .1قانون برنامه اول عمرانی کشور.
 .۲برنامه تفصيلی اول عمرانی کشور مصوب کميسيون برنامه مجلس.
 .۳قانون برنامه دوم عمرانی کشور.
 .4برنامه تفصيلی دوم عمرانی کشور مصوب کميسيون برنامه مجلس.
 .5قانون برنامه سوم عمرانی کشور.
 .۶گزارش اصول و اهداف برنامه عمرانی چهارم.
 .7خالصه تجدیدنظر شده برنامه عمرانی پنجم.
 .۸گزارش خطوط کلی ،هدفها ،سياستها ،خطمشیهاي برنامه عمرانی ششم.
 .9قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (،)1۳7۲-1۳۶۸
مصوب  1۳۶۸/11/11مجلس شوراي اسالمی.
 .10پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران -،1۳۶۸فصل ،1۸
آموزش و پرورش.
 .11قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (،)1۳7۸-1۳74
مصوب .1۳7۳/09/۲0
 .1۲هدفها ،خطمشیهاي اساسی ،سياستها و برنامههاي اجرایی بخشهاي اقتصادي در برنامه دوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،اسفند  ،1۳74فصل ،7بخش آموزش.
 .1۳قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (،)1۳۸۳-1۳79
مصوب  1۳79/01/17مجلس شوراي اسالمی.
 .14سند برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،شهریور  ،1۳7۸جلد دوم
پيوست شماره  ۲الیحه برنامه-فصل  ،10آموزش و پرورش عمومی.
 .15سياستهاي کلی ایجاد تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش ،ابالغی مقام معظم رهبري.1۳9۲ ،
 .1۶سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ،مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی.1۳90 ،
 .17قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ( ،)1۳۸۸-1۳۸4مصوب
 1۳۸۳/07/11مجلس شوراي اسالمی.
 .1۸مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،1۳۸۳ ،
جلد 1و .۲
 .19قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (،)1۳94-1۳90
مصوب .1۳۸9/10/15
 .۲0اسناد باالدستی تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران.1۳۸9 ،
 .۲1قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (،)1400-1۳9۶
مصوب  1۳95/1۲/14مجلس شوراي اسالمی.
 .۲۲سند تفصيلی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (-1۳95
- )1۳99حوزه بخشی (.1۳94 ،)۲

۳7
 .۲۳سند تطبيق برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ( )1۳99-1۳95با
سياستهاي کلی  ۸0گانه برنامه ششم توسعه ،بهمن  ،1۳94بند  75و .7۶
 .۲4نظام تهيه ،تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران (سومين برنامه چشمانداز) (-1۳95
 ،)1۳99مرداد .1۳94
 .۲5آقاسیزاده ،فتح اهلل؛ غالمی نتاج اميري ،سعيد ،هفتاد سال برنامهریزي توسعه در ایران؛ آسيبها و چالشها،
انتشارات مرکز پژوهشهاي توسعه و آیندهنگري سازمان برنامه و بودجه کشور.1۳99 ،
 .۲۶نيلی ،مسعود؛ کریمی ،محسن ،برنامهریزي در ایران  ،1۳1۶-1۳5۶نشر نی.1۳9۶ ،
 .۲7گزارش نقد و بررسی الیحه احکام برنامه ششم توسعه و انطباق با سياستهاي کلی برنامه ششم -تهيه شده
توسط امير بهشتی.
 .۲۸سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ،شوراي عالی انقالب فرهنگی ،آذرماه .1۳90
 .۲9ابوالمعالی ،خدیجه ،پيامدهاي روانشناختی و آموزشی بيماري کرونا در دانشآموزان و راهکارهاي مقابله با
آنها ،فصلنامه روانشناسی تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره .1۳99 ،5۶
 .۳0جهانيان ،رمضان ،بررسی و تحليل سياستهاي توسعهاي آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر ،فصلنامه
تخصصی علوم سياسی ،شماره .1۳91 ،19
 .۳1گزارش شماره  5۳از مجموعه گزارشهاي فقر ،نابرابري و تعارض منافع ،تهيه شده توسط دفتر مطالعات
معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار ،مهرماه .1۳99
 .۳۲گزارش ائتالف جهانی آموزش و حکمرانی پلتفرمهاي آموزش از راه دور – گروه حکمرانی و آیندهپژوهی
پژوهشگاه مرکز ملی فضاي مجازي ،مهر ماه .1۳99
 .۳۳کریميان ،جالل ،گزارش آموزش و پرورش در دوران شيوع کرونا ،مرکز بررسیهاي استراتژیك ریاست
جمهوري ،خرداد .1400
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