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هاي برنامهقوانين آموزش و پرورش در سياستگذاري  شناسيآسيب

 (1327-1400عمراني ) و توسعه

 

 

 

 
 

 

 

 

 خالصه مدیریتي

ساز کشور است و هم ترین دستگاه تربيتی در کشور که هم به نوعی آیندهمهمان عنوبه آموزش و پرورش

ي و اتقان در ارسياستگذنيازمند ثبات  هادستگاهمراتب بيش از سایر ، بهزودبازده نيستحال عيندر

موزش و پرورش در به آهاي مربوط بنداما با این وجود، مدت است. مدت و بلندهاي ميانریزيبرنامه

همسو و غيرشفاف عماًل غير متجانس، بعضاً؛ احکام ناانددچار آشفتگی جدي بوده توسعه برنامه قوانين

کردن قابليت نظارت در برخی موارد، شرایطی را  ال برده و عالوه بر مخدوشؤزیر س راها کارآمدي برنامه

د. در این نرا بتوانند با آن احکام توجيه کنهرچند نامطلوب ردي که مجریان هر نوع عملک اندایجاد کرده

 1۲شناسی وضعيت، براي رسيدن به ترکيب مناسب احکام در برنامه هفتم آموزش و پرورش، آسيب

شناختی ي آسيباز مرورپس د. گزارش حاضر رسمینظر بهضروري  عمرانی و توسعه پيشين برنامهقانون 

با و نظران صاحب ده با کمكکرمزبور، تالش ن قوانيدر آموزش و پرورش وط به هاي مربنسبت به بخش

مه هفتم توسعه آنها در تدوین قانون برناکند که رعایت هایی استخراج داللتریزي، منطق برنامهرعایت 

امه دست آمدند و در برنبههاي قبل شناسی برنامههایی که در مرحله آسيببرخی داللت. استضروري 

   هفتم باید رعایت شوند، عبارتند از:

 هاي اجرایی براي تحقق اهداف است؛ طراحی راهکارجهت ري کالن محتاج اشراف نظ ،تدوین برنامه

هاي اجرایی در ماهنگی ميان اهداف کالن و برنامهانعکاس این وضعيت در برنامه و تالش براي حفظ ه

اهميت  رنگ بوده استهاي اخير در حوزه آموزش و پرورش کمکه در دوره تدوین قانون برنامه مسير

 کليدي دارد.

 حول یك محور واحد یگر را تکميل و یك پازل، یکدهاي مه باید بتوانند در قالب تکهبرنا ياجزا

هاي برابر فرصت»براي رسيدن به  در قانون برنامه چهارم توسعه که ترتيبیکنند. انسجام خود را حفظ 

 نظر قرار گيرد.مدخوب  یك نمونه نسبتاًعنوان به تواند، میشده پياده «آموزشی

 هاي متنوعی درگير بوده است. اولویت با چالشهمواره آموزش و پرورش  ،سال گذشته 50 طی

ود( شدیده می هاي توسعهبرنامهمتعدد )چنانچه در قوانين ریزي ها در برنامههمزمان این چالش داشتن
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هاي باید بتواند از ميان چالشها، قرار نيست پيگيري شوند؛ برنامه کدام از اولویتبه این معناست که هيچ

 هایی صورت دهد.را انتخاب و ناظر به آنها طراحی متنوع و متکثر، تعداد محدودي اولویت کليدي

 داف و احکام یابی، نظارت و پيگيري اهتوسعه کشور، عدم ارز ها در قوانين برنامهترین چالشاز مهم

شده  )اهداف کلی و جزیی( طوري طراحیهاي برنامه گزارهباید معضل  نحل ایآن بوده است. براي 

)مثل  برنامه سال پنجميانی در طول  يهابه گام يبندميو تقس یابینظارت و ارز تيقابل باشند که

 مات(یك سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدسيس أیا بروز مطلق )مثل ت هاي کمی(گذاريهدف

 .شفاف اجتناب شودگویی و احکام غيریو از کل داشته باشند

 باید در  این مهم باید ارتباط ارگانيك با لوایح بودجه ساليانه داشته باشند ون برنامه توسعه، يانوق

اشته باشند. عالوه انه ديهاي سالبه گام نظر باشد؛ اهداف قانون برنامه باید قابليت تجزیهتدوین برنامه مد

نظر قرار گيرند. این ادبيات، مدانه باید در برنامه يبر اهداف، الزامات رسيدن به آنها و منابع مورد نياز سال

امه نه قانون برتنها در اسناد پشتيبان تدوین قانون، بلکه در متن قانون باید منعکس باشد. وضعيتی کنه

 بهره بوده است. آموزش و پرورش از آن بی در حوزه ششم توسعه

 آموزش  آموزش و پرورش و سند تحول بنيادیننظام تحول در  ایجاد کلیهاي سياست رودانتظار می

طرفی شوراي عالی ازالعين باشند. ين برنامه توسعه نصباسناد باالدستی، در تدوین قوانعنوان به و پرورش

نيادین، سازي سند تحول باجرایی و پيادههاي سياست ابالغ متولی تصویب و عنوانبه آموزش و پرورش

ندي در به هندسه نهادي و س توجهیکمتدوین و تصویب قانون برنامه، نقشی ندارد. این یند افردر 

 ي آموزش و پرورش باید با اصالح مسير تدوین قانون برنامه هفتم، مرتفع شود.ارسياستگذ

 ایی )شامل کارشناسی تمام کشور، بدنه اجر نظير براي تعامل بدنهفرصتی کم برنامه تدوین قوانين

ص مصلحت جمله مجمع تشخيازوزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور( و نهادهاي دیگر 

 يقاتارتواند زمينه گذاري، میهدفنظام، مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان است که در صورت 

 ا کند.ستمی و سازمانی را براي کشور مهيیادگيري سي

 نسبت به  شناسانه؛ نگاه آسيبهاي قبلی صورت گيردامهنتدوین قانون برنامه، نباید مستقل از بر

مند مارتباط نظا برقراري ،هاي آنهاها و علتو شکستها کاميابیمشخص شدن براي  قبلی هايبرنامه

بعدي )افق قانون برنامه  براي برنامه ی باالتررار دادن افقنظر قمدو  متوالی هايبرنامه قوانينطولی بين 

 .اموري ضروري در طراحی برنامه هستندهفتم براي برنامه هشتم توسعه( 

 که  استهاي متوالی تکراري در برنامه احکامهاي توسعه، بال تکليفی برخی هاي برنامهاز آسيب

ز برطرف اهستند و بعد  تبدیل به یك قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی معلوم نيست باید

يان در . احکام مربوط به کمك دولت به صندوق ذخيره فرهنگها، دیگر تکرار نخواهند شدشدن ضرورت

 .استد ارمواین از برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم و ششم 



 

 

۳ 

ناظر در ادامه و اند، شناسانه بر قوانين برنامه استخراج شدهيبمفاهيم فوق که با مرور آس پس از ذکر

فاهيم در کنار مشان به شرایط امروز آموزش و پرورش ایران، مفاهيمی پيشنهاد شده است که رعایت

 در برنامه هفتم، ضروري است:  الذکرفوق

  ویژه سند تحول به آموزش و پرورش دستی حوزهبا اسناد باال هفتم نسبت قانون برنامه توسعهتبيين

 .کلی تحول در آموزش و پرورش ضرورت داردهاي سياست بنيادین و

  رنامه باز این جهت شوند. یك ابزار کليدي حکمرانی تلقی میعنوان به هاي، شاخصارسياستگذدر

در موزش و پرورش آمناسبی را براي سنجش تحقق اهداف تعيين شده براي هاي هفتم باید شاخص

هاي کمی سازي سند، نداشتن شاخصترین موانع اجراییشاید یکی از جدي. اسناد باالدستی معلوم کند

بت به نسوضعيت فعلی نتيجه آن نيز عدم امکان ترسيم دقيق  هداف آن باشد کهو کيفی متناسب با ا

ها را نيز با اخالل چالشراي بهبود ریزي ببرنامهدوري یا نزدیکی به اهداف تعيين شده است عالوه اینکه 

 .مواجه کرده است

 ت به روز، ریزي در آموزش و پرورش ایران، عدم دسترسی به اطالعاهاي برنامهترین چالشاز پيچيده

اخير،  هریزي نيروي انسانی در دهبرنامهکمبود معلم و  لهئمسشفاف و دقيق است که این موضوع در 

 ستوار شود.ارنگی داشته است. قانون برنامه هفتم توسعه نباید به روال سابق، بر آمار ناقص پرنمود 

 کشور، افت کيفيت آموزش درهاي مجازي در سراسر با توجه به دسترسی نابرابر به آموزش 

 1۸ن در دوره آموزانشينی دانشاز خانهثر أمتاي تربيتی و روانی ههاي آموزش مجازي و آسيببرنامه

 .در برنامه هفتم ضرورت داردهاي آموزشی و پرورشی جبران آسيبماهه کرونایی، طراحی براي 

 ن دست گرفتن جریابهالمللی براي بينسسات ؤمها، محتواهاي آموزشی مجازي و هجوم پلتفرم

ي را با مخاطرات جددر آموزش عمومی تواند حاکميت ملی حال توسعه می هاي درآموزش در کشور

وزه باید با حپاسخگو نخواهد بود و در این « یحراست مل»وجه داشت که نگاه صِرف رو کند و باید تهروب

 آموزش و پرورش ایرانی تالش کرد.ن امخاطببراي توسعه « ملیفوق فعال فرا»نگاه 

 تعليم و تربيت ران عرصهميان کنشگبستري براي توافق جمعی  تواندهفتم توسعه می تدوین برنامه 

آموزش و ین بنياد براي تحول مرتبط با تعليم و تربيتهاي اندیشکدهجمله پژوهشگران، اندیشمندان و از

شوراي  باشد مشروط به اینکه بتوان طراحی مناسبی با حضور این کنشگران پياده کرد. شایدپرورش 

ینکه در نکته دیگر ا نقشی کليدي ایفا کند. یمحور این طراحعنوان به بتواند عالی آموزش و پرورش

وزش و تحول بنيادین آمتدوین سند تدوین بخش آموزش و پرورش برنامه هفتم باید نهادهاي متولی 

 پرورش همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی دخالت داده شوند.

 وسعه کالبدي و فيزیکی نکته آخر اینکه متاسفانه قبل از انقالب، قوانين برنامه با تمرکز بر عمران و ت

شدند و بعد از انقالب اسالمی نيز قوانين برنامه توسعه با محوریت رشد اقتصادي به کشور تدوین می

هاي پنجساله هنوز هم ادامه دارد به نحوي که سایر تصویب رسيدند و این غلبه اقتصادي بر برنامه
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در حالی است که بر اساس مبانی اسالمی و  اند. اینالشعاع این موضوع قرار گرفتههاي برنامه تحتبخش

باشد. ، اقتصاد هدف نبوده بلکه تعالی و کمال انسان مقصود میجمهوري اسالمی ایران نيز قانون اساسی

محور توسعه و پيشرفت تمرکز  عنوانهاي توسعه امروزین نيز بر توجه به انسان به از سوي دیگر رویکرد

ساز و بستر رشد ام و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان زمينهرو آموزش به طور عدارند از همين

 هاي توسعه قرار گيرد.و تعالی سرمایه انسانی باید مورد توجه و محور برنامه

 قوانين برنامه بر مرورمبتنیانه شناسهاي آسيبداللتگذاري این گزارش ارائه هدفالزم به ذکر است که 

نامه هفتم براي مفاهيم اصلی بر گيري یك پيشنهاداي براي شکلتوانند مقدمهمی کهعمرانی و توسعه است 

 د داشت.به تدوین برنامه هفتم را نخواه این گزارش ظرفيت کافی براي نگاه جامع . لذاتوسعه باشند

 

 مقدمه

توجه به  شود. بار تلقی میاجرایی کشوهاي سياست گذاري درریلعنوان به ساله توسعهامه پنجتدوین برن

بازده بودن علت دیربهها(، بخشیسه با دیگر اینکه بخش آموزش و پرورشِ عمومی در هر برنامه )در مقا

مل جدي در تدوین این بخش از قانون گيري عزم همگانی است، تأي و شکلارسياستگذنيازمند ثبات 

برنامه توسعه در  ین شرایط، باید توجه داشت که عمالً . در اکندمیامري حياتی و ضروري را  برنامه

اشته و نه پيگيري هاي اخير، ناکارآمد بوده؛ نه اهداف شفاف و قابل قبولی دآموزش و پرورش طی دوره

 برنامه توسعه براي وزارت آموزش و پرورش قانون حال آنکه سازي آن صورت گرفته است،براي پياده کامل

شود و این تلقی می و ناظر به عمليات مدتترین سند سياستی مياناجرایی، مهم یك دستگاهعنوان به

آموزش و پرورش را دچار روزمرگی  ها( عمالً برنامه )در کنار تغيير مکرر وزیر در این سال قانون وضعيتِ

 است. ده کرمند به سمت اهداف کالن نظامحرکت تو عدم 

قانون برنامه توسعه قبل و بعد از انقالب، مصاحبه با  ۶و  یقانون برنامه عمران ۶براساس مرور 

 رانیدر ا يزیربرنامه یشناسبيآسحوزه  در یش و مرور منابع علمرآموزش و پرو يزیرکارشناسان برنامه

و  بيسآدچار  رورشموزش و پآدر حوزه  یبرنامه قبل نيکه در قوان يديکل ميقبل و بعد از انقالب، مفاه

 نیا هياز ناح نيشيبرنامه پ نيقوان نکهیو در بخش اول فهرست شد. با توجه به ا ییشناسااند چالش بوده

و  نیتر در تدومناسب يابه نسخه دنيرس يفهرست برا نیاند، ابودهاختالل  ایدچار اشکال  موارد غالباً

برنامه  نیتدو يبرا اییهشنهاديپ. در بخش دوم، ردينظر قرار گمد دیقانون برنامه هفتم توسعه با بیتصو

به چارچوب احکام برنامه  دنيرس يبرا هيگام اول كی تواندیارائه شده که م زدهميدولت س يرو شيپ

شناسانه این گزارش، ویکرد آسيبربا توجه به لذا  .شود یهفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش تلق

در ادامه تالش  شود.برنامه هفتم تلقی نمی طرح جامع پيشنهادي برايعنوان به پيشنهادهاي ارائه شده،

 ذکر شود. یشناسبيآس کردیبا رو یقبل يهااز برنامه ییهابه همراه مثال ميشده تا همه مفاه
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  هاي عمراني و توسعهبرنامهقوانين  درریزي برنامه مفاهيمشناسي آسيب .1

 ریزي برنامهمراتب سلسله توجهي بهکم. 1-1

ها، مشيها و خطاهداف، سياست» مراتبسلسلهرود سجم انتظار مینم دقيق وریزي نامهبردر یك 

صورت به «هاي همكار، مجري اصلي و بخشهاي نظارتيشاخص ،اجرایياقدامات  راهبردها،

عدم اخير در حوزه آموزش و پرورش، هاي جدي برنامههاي . ازجمله چالشدقيق رعایت و مشخص شوند

 . یك از آنها بوده استهرراحل و مشخص کردن دقيق رعایت این م

اما  اندنزدیك به چنين ادبياتی نبوده عمرانی قبل از انقالب، سه برنامه اول، اصالًهاي در ميان برنامه

ها مشیخط»و تفکيك « هدف کلی برنامه در آموزش و پرورش»ن يبرنامه چهارم تالش کرده است با تبي

ریزي استفاده کند. ادبيات بهتري در برنامهاز « بخشیهاي ها و برنامههدف» از« اجراییهاي سياست و

شکل هبها اساسی برنامه در همه حوزههاي هدف اما برنامه پنجم و ششم عمرانی عالوه بر تبيين

کلی، هاي مشیخطو ها مراتبِ اهداف اساسی، سياستسلسلهتنيده، در حوزه آموزش و پرورش هم همدر

 است.ده کرمراعات بهتري  طورهمشخص را بهاي برنامه

صورت بهآموزش و پرورش  اتوسعه بعد از انقالب، ضمن اینکه گاهی احکام مرتبط بهاي در برنامه

 آموزش و پرورشمربوط به حوزه هاي در بخش دیگر برنامه گنجانده شده است،هاي در بخشاي پراکنده

واحده دولت را مکلف به ماده «14»رنامه اول توسعه در تبصره . بی اتفاق نيفتاده استکسانی رویهنيز 

ماه کرده است. اما در ضميمه، بعد از تعيين هدف  ۶تصویب الیحه تغيير بنيادي آموزش و پرورش ظرف 

کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه  يارتقاگسترش کمی و کلی )

تعدادي  شمرده است. در متن برنامه دوم توسعه، صرفاًبرهایی را ذیل آن مشیطخ( خاص نسبت به نسل جوان

پيوست برنامه دوم  7. اما در فصل آورده شده استپراکنده و غيرمنسجم درباره آموزش و پرورش هاي تبصره

اجرایی بخش هاي کمی، برنامههاي هدف ها،ساسی و سياستاهاي مشیکيفی، خطهاي هدف توسعه،

رسد این مینظر بهتفکيك شده آمده است. گرچه  منابع مورد نياز کامالً و  دولتی، اقدامات اجراییتی/غيردول

سازي برنامه نکند؛ چراکه پيوست برنامه در حکم قانونِ د به پيادهدستگاه اجرایی را مقي وضعيت، عمالً 

 گيرد.متن قانون مبنا قرار می االجرا نيست و در ارزیابی از عملکرد دستگاه اجرایی نيز، عمالً الزم

، بعد از مرور وضعيت بودکرده در پيوست برنامه سوم توسعه که سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه 

استراتژیك هاي سياست آینده به تبيينهاي انداز آینده و نيز چالشها و تنگناها، چشملی، تبيين چالشفع

اجرایی هاي سياست ذیل آنها پرداخته شده است. اجراییهاي سياست متناسب با آن موارد و سپس

: الف( همان موارد قانونی که در برنامه پيشنهادي به مجلس در قالب الیحه اندبخش بوده دومتشکل از 

رسد مینظر به. بودند مورد به تفصيل بيان شده ۳0توسعه ارائه شده است. ب( راهکارهاي اجرایی که در 

مراتب سياستگذاري، سلسلهه براي طراحی مواد برنامه توسعه در چارچوب صورت گرفت هايرغم تالشبه
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متن قانون بعد از ورود به مجلس دچار  ها، اوالًتوجه به فاصله سندیت متن اصلی قانون با پيوست با

براي دستگاه  ناظر به چارچوب سياستگذاري طراحی شده قبلی نبوده است و ثانياً  تحوالتی شده که لزوماً 

ی مربوطه، مواد ذکر شده داخل برنامه جنبه قانونی داشته و ضمانت اجرایی براي راهکارهاي اجرایی اجرای

 وجود نداشته است. داخل پيوست عمالً 

اشخاص هاي )پذیرش کمك( 144)ماده  «ب»و  «الف»در برنامه چهارم توسعه، عالوه بر تنفيذ بند 

شراکت )( 147)ماده  «الف»قبول مالياتی(، بند  قابلهاي هزینهعنوان به به تجهيز فضاهاي آموزشی

اي آموزشی اجاره اماکن و فضاه )اجازه( 149)دولت با فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان( و مواد 

هاي موزش)تشکيل ستاد هماهنگی آ( 151)برداري و تعيين تکليف عواید آن( و بهرهدر خارج از ساعت 

ی مربوط مدخل( از قانون برنامه سوم توسعه، احکام اصلذيهاي مانهماهنگی ساز براياي حرفهفنی و 

ر شده است. ( ذک(97)و  (95)، (4۸)و برخی مواد پراکنده )مثل ماده  (5۲)به آموزش و پرورش در ماده 

، «م توسعهبرنامه چهار (15۶)تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع ماده »ضمن اینکه در قانون 

وجه آنکه نه تاحکامی مرتبط با آموزش و پرورش وجود دارد. نکته قابل  (9۲)و  (15)، (14)، (1۳)ماده 

مراتب لهسلسخبري از  «مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم»در متن قانون برنامه و نه در پيوست 

 الذکر مشهود است.فوقبخشی نيست و عدم انسجام در احکام متنوع ریزي برنامه گذاري وهدف

یحه برنامه ر برنامه پنجم توسعه، نکته مهم و کليدي، تصویب سند تحول بنيادین بعد از ارائه الد

بندي ه اولویتبرنامه پنجم، ب (19)بخش اصلی احکام مربوط به آموزش و پرورش در ماده  ،بوده که موجب شد

ضوع، احکامی کنار این مو وزیران اختصاص یابد. درهيئتو ضرورت تدوین و تصویب برنامه تحول بنيادین در 

فنی هاي کدهسازي مدارس و انتزاع آموزشمقاوممختلف آموزشی، هاي درباره عدالت آموزشی، توانبخشی گروه

اظ مبنایی، ذکر شده است. به لح (۲۳)و  (۲۲)، (19)اي از آموزش و پرورش به وزارت علوم در مواد حرفه

ري(، سند کلی برنامه پنجم )ابالغی مقام معظم رهبهاي سياست سياستگذاري در برنامه پنجم در چارچوب

رتبط با م)که مواد  (۲۳)و  (۲۲)، (19)مواد  هايموضوعانداز صورت گرفته است؛ چنانچه اشاره شد، چشم

 ت، عمالً سجمی ندارند و در این وضعينآموزش و پرورش در قانون برنامه پنجم توسعه بودند( چارچوب م

 طور جدي مراعات نکرده است.بهرا ریزي برنامه مراتبسلهسلاحکام برنامه پنجم، 

براي تهيه قانون برنامه ششم توسعه، سند تفصيلی بخشی )شبيه برنامه چهارم( تهيه شده که ضمن 

آن، برنامه راهبردي شامل اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها و هاي بررسی وضعيت موجود و چالش

ه شده است. همچنين الزامات اجراي برنامه، منابع مورد نياز براي تحقق اساسی تهي هاياقدامو ها سياست

اساسی ضروري است: اول اینکه این  منابع دیده شده است. اما ذکر دو نکتهمين أتاهداف کمی و شيوه 

اي اشارهریزي، مستقل از سند تحول بنيادین آموزش و پرورش صورت گرفته و در این سند تفصيلی برنامه

در چارچوب سياست  ۲ بخشسند تفصيلی  ۲4۸برعکس در صفحه سفانه أمتتحول نشده است و به سند 
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عنوان به «کيفيت جهانیهاي المللی و ارتقاي جایگاه ایران در ارزیابیبينمشارکت فعال در تعامالت »

ه اهداف ویژهو تعهدات جهانی بها مشارکت فعال در اجراي برنامه»اساسی آمده است:  هاياقدامیکی از 

کند. سند توجهی به اسناد باالدستی ملی را تداعی میبیکه تلقی نوعی « ۲0۳0توسعه پایدار و آموزش 

گانه نيز تدوین شده که در آن هشتاد کلیهاي سياست دیگري تحت عنوان سند تطبيق برنامه ششم با

 «ران تحصيلی کودکی و جوانیبر دوکيد أتسازي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و اجرا»از  نيز صرفاً

کلی برنامه ششم توسعه )ابالغی مقام معظم رهبري( نام برده شده هاي سياست یکی از بندهايعنوان به

تدوین شده در سند تفصيلی بخشی برنامه، ذیل این سياست کلی معرفی شده است. هاي سياست و

 موزش و پرورش با سند تحول بنيادینکه ربط و نسبت ميان مفاد سند تفصيلی بخشی در حوزه آدرحالی

 هاياقدامتبيين نشده است. نکته دوم اینکه  کلی ابالغی برنامه ششم اصالًهاي سياست محورعنوان به

پيش گفته در سند تفصيلی برنامه ششم، در متن قانون برنامه ریزي برنامه نظامبر مبتنی طراحی شده

قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی پيش روي عنوان به آنچه درستی منعکس نشده و عمالًبهششم 

 ریزي صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور ندارد و صرفاً ماست، نسبت مشخصی با نظام برنامه

بند  «1»مثال در جزء براي  .استمنسجم در حوزه آموزش و پرورش غيرشدت هشامل احکام پراکنده و ب

که یك حکم راهبردي  شده است ضرورت اجراي سند تحولبحث از  شمقانون برنامه ش (۶۳)ماده  «الف»

توسعه و تسهيل سفرهاي موضوع  (۶۳)ماده  «الف»بند  «4»عرض با آن در جزء هماما و سياستی است؛ 

یك  که این حکم،حالیدر. ذکر شده استنيز  زیارتی و راهيان نورهاي ویژه اردوبهآموزي دانشفرهنگی 

. استسازي سند تحول بنيادین پيادهمورد نياز براي اجرایی هاي اقدامخش کوچکی از بو حکم اجرایی 

در کنار هم، نشان از آشفتگی متن برنامه دارد. اگر ساختار س جاننامتاین وضعيت چينش احکام 

و  دیگر در مسير تغييرات شد، احتماالً در تدوین نسخه اوليه برنامه رعایت میریزي برنامهمراتبی سلسله

 شد. اصالحات برنامه، این حد از آشفتگی عارض نمی

شتيبان رسد براي رهایی از این وضعيت، الزم باشد در کنار گزارش تفصيلی و اسناد پمینظر به

جلس مراتب سياستگذاري است و تقدیم مسلسلهالیحه برنامه که دربردارنده شرح وضعيت موجود و 

اهداف ه شامل کهم ذکر شود. یا اینکه ساختار مواد قانون برنامه  اي از آن در متن قانونشود، خالصهمی

ست اهاي نظارتی و دستگاهاي مجري و همکار و شاخصاساسی  هاياقدامراهبردها، ها، کلی، سياست

 .ارائه شونددر پيوست 

 

 محوري معينو عدم برخورداري از امر انسجام دروني عدم . 1-2

هيد کنند. پازل در کنار هم بتوانند تحقق یك هسته اصلی را تمیك بندهاي برنامه باید شبيه اجزاي 

امه طراحی برن نخ تسبيح اصلیمثابه به محوریت یك امر کلي واحدبا این مواد تا الزم است بنابراین 

 .شودهمه آن مواد با محور مزبور نيز معين نسبت شده و 
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هاي الن پروژهل فقط تخصيص اعتبار براي کاو عمرانی قبل از انقالب، سه برنامههاي در ميان برنامه

یند افرشدند اما مینگاشته « ابزاري براي اشتغال و توسعه اقتصادي»با نگاه  ملی بودند که غالباً

و در  خوبی تبيين شدبهه هسته اصلی آن کطوريهنویسی در دوره چهارم، شکل متفاوتی گرفت، ببرنامه

رنامه عمرانی باز فصل پانزدهم گزارش اصول و اهداف  79در صفحه  .پيدا کردرهگيري  يتبرنامه قابل همه

 چهارم آمده است:

ب بيشتر هدف کلی برنامه چهارم تعليم و تربيت، توسعه سریع آموزش و پرورش کشور ضمن ایجاد تناس

ن تطابق آموزش و پرورش و بهبود کيفيت آن و همچنين برقرار کرد ياجزاو تعادل بهتر بين سطوح و 

هاي در بخش افق بيشتر ميان نظام آموزشی کشور و احتياجات متنوع و رو به افزایش نيروي انسانیو تو

ر برنامه این اساس اجراي نظام جدید آموزش و پرورش د مختلف توليدي و اجتماعی و فرهنگی است. بر

وجه تبا  کمی و کيفی مربوط به سطوح مختلف آموزشی نيزهاي بينیپيش چهارم منظور گشته و ضمناً

 عمل آمده است.بههاي نيروي انسانی ماهر در اقتصاد و اجتماع ایران به نيازمندي

)گسترش  نظر شده برنامه پنجم عمرانی گرچه آنچه در اهداف اساسی برنامه آمدهتجدیددر خالصه 

اي هدفه تعليم و تفهيم( آمده )1 چتر آموزش عمومی( با آنچه در مقدمه فصل آموزش و پرورش )فصل

تجهيز ملی  ثر درؤعامل معنوان به ملی و تقویت روح انضباط و همکاري اجتماعی و غرور ملی در جوانان

گذاري کوتاه دفبا یك رویکرد جدید، عالوه بر هاما ( انطباق کامل ندارد، براي پيشرفت و استقالل کشور

فرد در ميان بهمنحصري ساله( نيز صورت گرفته که امر 15گذاري بلندمدت )ساله(، هدفپنجمدت )

بيش وکمپنجم توسعه، احکام حاضر در قانون برنامه يات ئجز. در استعمرانی و توسعه هاي برنامه

نظر شده پنجم خالصه تجدید قسمت 1از فصل  1۶۶مدت که در صفحه گذاري کوتاهمحوریت هدف

 قابل رهگيري است:از اهداف برنامه آموزش و پرورش آمده  «ب»برنامه پنجم عمرانی و بند 

ت سا هاي برنامه پنجم هدف توسعه آموزش و پرورش عبارتخصوص طی سالبهتر هدر یك مرحله کوتا

 مين سریع نيروي انسانی مورد نياز صنعت و کشاورزي و خدماتأاز ت

برنامه عمرانی ششم هسته اصلی در هاي مشیها، خطها، سياستدر گزارش خطوط کلی، هدف

اضر در احکام حيات ئجزدر  زش و پرورش قسمت سوم به شرح زیر تبيين شده و تقریباً مقدمه بخش آمو

 هباینکه آن هدف اصلی  نخ تسبيح قابل رهگيري است. خصوصاًعنوان به برنامه ششم محوریت آن

 مشخص خرد شده است:هاي تر و سپس به برنامهاساسی کوچكهاي هدف

هاي گذاريسرمایهدهی بهرهیی و اکيفيت و افزایش کار برنامه ششم آموزش و پرورش براساس بهبود

 وانجام شده تنظيم شده است. هدف این است که نظام آموزشی کشور پاسخگوي نيازهاي پيچيده 

ه کشور باشند هایی با دانش و بينش که قادر به حل مسائل حال و آینداي نوین بوده، انسانمتنوع جامعه

 تربيت کند.
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ير بنيادي آموزش ماه الیحه تغي ۶دولت مکلف شده ظرف  توسعه )بعد از انقالب( صرفاً  در متن برنامه اول

یر تبيين زکلی در قسمت یکمِ ضميمه هسته برنامه به شرح هاي هدف و پرورش را به مجلس ارائه کند. در

 دهد:شش میپو هایی که ذیل آن تبيين شده را عمالًمشیخطکه با توجه به کلی بودن بيش از حد، همه  شده

خاص  کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه يارتقاگسترش کمی و  .۳

 نسبت به نسل جوان.

جباري تا امنسجم است. از آموزش عمومی هایی پراکنده و غير شامل تبصرهبرنامه دوم توسعه عمالً

و  ي تسریع اجراي نظام جدید متوسطهمين اعتبار کافی براأفرهنگيان و ت هسيس صندوق ذخيرأت

واحده. همچنين مادهاز  «۶5»تا  «۶۲»هاي اختصاص امکانات ورزشی براي دختران و بانوان در تبصره

د هستند ...( به قدري متنوع و متعد وها مشیها، خطاهداف کيفی اشاره شده در پيوست برنامه )هدف

 باط کرد.نوزش وپرورش را استتوان اولویت اصلی برنامه در حوزه آمکه نمی

ها در مقایسه باط مواد قانونی از آن مبانینو استریزي برنامه برنامه سوم توسعه که از نظر مبانی

له ئدو مس باً تقری (151)تا  (14۳)مراتب بهتري دارد، در احکام مواد بهقبلی و بعدي وضعيت هاي برنامه

يت نيروي مدنظر قرار داده است: بهبود وضعهاي اقدام همهنخ تسبيح محور اصلی و عنوان به اصلی را

توان برنامه سوم توسعه را منابع آن. لذا میمين أتانسانی و اصالح ساختار آن در کنار تجهيز مدارس و 

اشت که در انتهاي دلفه توقع ؤنيروي انسانی و تجهيز دانست و با توجه به تمرکز برنامه بر این دو م برنامه

 طور جدي بهبود یافته باشد.بهت این حوزه در آموزش و پرورش عمومی برنامه، وضعي

ل یافت که بخش او 4از فصل  (5۲)توان در ماده در احکام برنامه چهارم توسعه، هسته اصلی را می

نفيذ موادي از تآید. بقيه مواد ذکر شده در برنامه که مرتبط با آموزش و پرورش هستند، یا در ادامه می

 اند. کر شدهذ...(  و نامربوط )بهداشت، مسکنهاي نامه سوم هستند یا احکامی هستند که در بخشقانون بر

 یافتهسعهتوویژه در مناطق کمتر هاي برابر آموزشی بهتضمين دسترسی به فرصت منظوربهموظف است،  دولت

ی و کيفی کم توسعهران و ویژه براي دختهاي انسانی بهوري سرمایهدانش، مهارت و ارتقاي بهره گسترش و

 ... به انجام برساند:را  که جنبه قانونگذاري نداردهاي ذیل ماقدا ، آن دسته ازآموزش عمومی

ده است. فصل دوم متمرکز ش (19)بخش اصلی احکام آموزش و پرورشِ برنامه پنجم توسعه در ماده 

ل بنيادین است مورد( براي برنامه تحو 1۶هایی )بند دارد که بند اصلی آن تعيين اولویت چهاراین ماده 

به  االًبند بعدي اجم سهماه در هيئت وزیران تصویب کند.  ۶دهد آن را ظرف که به دولت اجازه می

ز راه دور محلی و نيز آموزش اهاي کيد بر ادبيات بومی و گویشأافزایش سهم اعتبارات غيرپرسنلی، ت

رهنگی، دن تدوین سند تحول در شوراي عالی انقالب فجریان بو پرداخته است. گرچه با توجه به در

رسد مینظر بهشدت محل چالش است اما درواقع هدر قانون برنامه ب (19)ماده  «الف»فلسفه وجودي بند 

 نخ تسبيح برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش و پرورش همين بند است:
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هارت و مکيفی سه حوزه دانش،  يارتقاا هدف کلی ابالغی و بهاي سياست «۸»در راستاي تحقق بند  (الف

چارچوب  ر را درشود برنامه تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش کشوتربيت اسالمی به دولت اجازه داده می

 : ...جرا درآوردوزیران به ات ئهيذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هاي اولویت قوانين موضوعه و با رعایت

زیرا همگون است نابسيار مشوش و  توسعه درخصوص آموزش و پرورش ششم متن قانون برنامه

مسائل متنوع و شامل ، استبخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش که حاوي  (۶۳)ماده 

دي را مشاهده نخ تسبيح واحتوان نمیبين آنها وجه هيچبهبه آنها اشاره شد و  متجانسی است که قبالًنا

جود و ل آموزش از جلد دوم سند تفصيلی بخشی برنامه ششم پس از بررسی وضع مو. البته در فصکرد

هدف کلی  چهارسند،  ۲4۶، در صفحه ۲44تا  ۲۲۶پيش روي آموزش و پرورش در صفحات هاي چالش

يح قانون توانست نخ تسببرشمرده شده و سپس متناسب با آنها راهبرد و اهداف کمی تبيين شده که می

 هدف به شرح زیر است: چهارار گيرد. این برنامه ششم قر

 ،تعلیم و تربیتهای مین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتأت .1

 ،کیفیت تعلیم و تربیت یارتقا .2

 ،هاروشو ها بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه .3

کید تأش با ای سرمایه انسانی آموزش و پرورحرفهمنزلت اجتماعی و جایگاه ی ارتقا .4

  .گویی و جایگاه معلمبر نقش ال

براي  ییعنوان الگوهتواند بقانون توسعه چهارم اتفاق افتاده می (5۲)رسد آنچه در ماده مینظر به

دات الزم براي بند تمهي 14برنامه توسعه هفتم نيز مورد استفاده قرار گيرد. ماده مذکور سعی کرده در 

محور  رسدمینظر بهرا تبيين کند.  - تسبيح برنامهعنوان نخ به –هاي برابر آموزشی دسترسی به فرصت

ول سند تحجدي سازي آموزش و پرورش باید پيادهدر حوزه برنامه توسعه هفتم  اصلی و نخ تسبيح

 .باشدسند آن سازي موفق قبلی در مسير پيادهناهاي موفق و بنيادین با نگاه به تالش

يله تلقی می ایران که اقتصاد را به عنوان وسضمنا باتوجه به مقدمه قانون اساسی جمهوري اسال

اصلی  کرده است و نه هدف، چالش جدي اینجاست که روح حاکم بر قوانين برنامه و هدف گذاري هاي

هاي گذاريفگذاري بخشها، در چارچوب هدآن کماکان بعد از انقالب اسالمی باید اقتصادي باشد و هدف

 ده است:؟ در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آماصلی اقتصادي قانون برنامه تنظيم شود

چون دیگر هم در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه

دف است همادي، اقتصاد خود  هاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتبنظام

تصاد وسيله شود؛ ولی در اسالم اقتباهی می اقتصاد عامل تخریب و فساد و و بدین جهت در مراحل رشد،

 .توان داشتدر راه وصول به هدف نمی است و از وسيله انتظاري جز کارائی بهتر

چنين  انیدر خصوص اهميت تربيت نيروي انس 1۳9۸اردیبهشت  11دیدار معلمان در  نيز در مقام معظم رهبري

 یانانس ي هیسرما ها، هیسرما يملّت، مهم تر از همه  كي یتمدّن، برا كی يکشور، برا كی يبرا اند؛تاکيد داشته

 ؛ ديرسينم ییاجبه  د،ينداشته باش یو حساب درستی انسان ي هیامّا سرما دياگر شما پول داشته باش یعنیاست ؛ 
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 موجودهاي لهئبرنامه در ميان مس بندي مناسباولویت فقدان. 1-3

وجه به اصل نيازمند یك برنامه تحولی هستيم. با ت حول در حوزه آموزش و پرورش، عمالً براي ایجاد ت

 است. مثالً مناسببندي اولویت کمبود منابع، از الزامات یك برنامه تحولی، یافتن نقطه آغاز و داشتن

چيزي را  سازي کل سند را یکجا از دولت مطالبه کند، شبيه این است که عمالًاي، پيادهاینکه برنامه

رنامه باید با . بندارد وجود یتیاولو چيه یعنی باشد، تیاولو در زيچهمه یوقتمطالبه نکرده باشد. چون 

مياب گيري منابع ککاربهرا مشخص کرده و مسير ها ربط، اولویتذيهاي هدف انتخاب یك مجموعه از

 د داد.ت را در دسترس قرار خواهشود و موفقيها میرا معلوم کند. چنين وضعيتی موجب تمرکز تالش

به  ل صرفاً اشاره شد، سه برنامه او طورکه قبالً عمرانی پيش از انقالب همانهاي در ميان برنامه

قابل  براي آنها اصالًبندي مسئله اولویت نشدند. لذاریزي برنامه تخصيص منابع پرداختند و وارد ادبيات

بل مشاهده اولویت اصلی قاسه اف برنامه عمرانی چهارم، از گزارش اصول و اهد 15طرح نيست. در فصل 

سازي نظام جدید راهنمایی تحصيلی، سوق دادن پيادهاست: افزایش سطح پوشش آموزش عمومی، 

زارش در گدیگر این هاي همه بند اي براي تقویت اشتغال. تقریباً حرفهآموزان به سمت رشته فنی دانش

ط خوب و رسد این وضعيت، شرایمینظر بهاین سه اولویت هستند و حوزه آموزش و پرورش، از الزامات 

 براي مجریان مهيا خواهد کرد.ریزي برنامه قابل تحملی از نظر

 ۶ اساسی قسمت اول،هاي هدف نظر شده برنامه پنجم عمرانی با وجود اینکه درتجدیدخالصه 

صل فشود، در اهداف ار ابهام میکند و مخاطب دچاولویت را براي حوزه آموزش و پرورش مشخص می

ر نظر دبراي طول مدت برنامه یك اولویت  یك از قسمت پنجم که ویژه آموزش و پرورش است، مشخصاً 

تالش کرده  که در ادامه برنامه «مين سریع نيروي انسانی مورد نياز صنعت و کشاورزي و خدماتأت»گيرد: می

 این اولویت طراحی کند. همه مواد و احکام را در امتداد برآورده شدن

 ۲79و  ۲7۸برنامه ششم عمرانی در صفحه هاي مشیو خطها ها، سياستگزارش خطوط کلی، هدف

 کرده کرده و تالشبندي اولویت عنوان 11اساسی برنامه در آموزش و پرورش را در هاي هدف اصول و

نخواهد داشت،  وضعيت در عمل کارایی گفته شد، این هدف باشد. چنانچه قبالً 11بر ریزي مبتنیبرنامه تا

اند. یف شدهسفانه چنين نبوده و عرضی تعرأمگر اینکه این اهداف در طول هم قابل تعریف باشند که مت

 آید:عناوین اهداف مزبور در ادامه می

 ،رانهمگانی کردن آموزش و ایجاد امکانات تحصیلی و آموزشی مساوی برای جب .1

 ،جتماعی، جغرافیایی و یا علل دیگرا أناشی از منشهای نارسائی

 ،قبول اصل آموزش مستمر و تجدید آموزش افراد در طول زندگی آنان .2

زوم حفظ های متنوع اجتماعی )آموزش ملی( برای همه افراد و توجه به لآموزش نقش .3

ترتیبی بههای فرهنگی بر این مجموعه، های فرهنگی و افزودن آموزشو توسعه ارزش

 ،های ارجمند ایرانی را در خویش متجلی سازندجه اول خصلتکه افراد در در

که برای نحویبهای حرفهایجاد پیوند عمیق در میان آموزش نظری و فنی و  .4
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آموزش نظری و برای های ای و فنی فرصتحرفههای کردگان رشتهتحصیل

 و فنون حتی پسها نظری و علمی، امکان آشنایی با حرفههای آموزان رشتهدانش

 ،از دوره راهنمایی تحصیلی فراهم باشد

رای بهبود های انجام شده و اتخاذ تدابیری بیگذارسرمایهبرداری از افزایش بهره .5

 ،رفته در آموزشکاربهتر از منابع سازمان و مدیریت جهت برداشت کامل

 ،ایمنطقهآموزشی با نیازهای های زدایی و تطبیق برنامهتمرکز .6

ن و مربیان و تربیت مربیان از استادان و دبیران و آموزگارا توجه خاص به تعلیم .7

 ،گرفته تا متخصصان وسایل سمعی و بصری و کادر آموزشیها کودکستان

پرورش، آموختن نحوه زندگی در جامعه و پرورش های کید خاص بر جنبهأت .8

ان ی با دیگرمنظور ایجاد شرایط سازگاری با جامعه و همکاربهاستعدادهای گوناگون 

های تنظیم و همچنین توجه خاص به ورزش و تربیت بدنی و پیشاهنگی و فعالیت

 ،شده جوانان در کلیه سطوح آموزشی

 های علمی و فنیمنطبق کردن محتوای آموزشی به کمک متخصصان با پیشرفت .9

های تهو احتیاجات امروز کشور با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در رش

 ،مختلف آموزشی

 ،تر از وسایل سمعی و بصری و تکنولوژی نوین آموزشیفاده کاملاست .10

صورت بهش مدت و حین اشتغال و انواع نوین آموزکوتاههای استفاده از انواع آموزش .11

 نه.انجام شده در این زمیهای سیار و درون کارگاه پس از سنجش نتایج تجربه

ر متن قانون دش دو اولویت اساسی دارد که برنامه اول توسعه بعد از انقالب در حوزه آموزش و پرور

پرورش در  و ضميمه قسمت یکم به آنها پرداخته است. یکی مطالبه الیحه تغيير بنيادي نظام آموزش و

 واحده:ماده «14»تبصره 

اکثر ظرف عمل آورده و حدبهدولت موظف است اقدامات الزم جهت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را 

 نماید. تصویب این قانون الیحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسالمی ارائه ازمدت شش ماه 

است  اشاره شده به آن صریحاً هواحدماده «۶»تبصره « 1-ح»له پوشش تحصيلی که در بند ئو مس

 توان در چارچوب این اولویت اصلی تعبير کرد:و بقيه احکام برنامه و ضميمه آن را می

 هاي محروم.التعليم در بخششی قرار دادن کليه افراد واجبتحت پوشش آموز

نچه پيش از این نيز برنامه نبوده است؛ چنابندي اولویت گذار قائل بهقانون در برنامه دوم توسعه، عمالً

ستند، هاصلی مربوط به بخش آموزش و پرورش در برنامه هاي که بند «۶5»تا  «۶1»اشاره شد تبصره 

ض ..( را در عرمستقل و مجزا )از امکانات ورزشی دختران تا آموزش عمومی اجباري و . پنج موضوع کامالً 

براي موفقيت برنامه بندي اولویت درباره ضرورت اند. لذا با توجه به توضيحاتی که قبالًکردههم اشاره 

  ارائه شد، قانون برنامه دوم توسعه هم وضعيت مناسبی از این جهت نداشته است.
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ی و تجهيز توان متمرکز بر منابع انسانتر اشاره شد، قانون برنامه سوم توسعه را میشچنانچه پي

حال هاي الشاز سند )پشتيبان( برنامه، بعد از برشمردن چ 10مدارس تحليل کرد. با این وجود در فصل 

مومی عاستراتژیك برنامه در آموزش و پرورش هاي سياست و در مقام تعيين ۳۳۲و آینده، در صفحه 

 عنوان زیر را برشمرده است: هفت

 و یرشپرو و یآموزش برابر هایصتفر از یبرخوردار یبرا الزمهای نهیزم جادیا .1

 ،میالتعلالزم افراد هیکل به یعموم آموزش میتعم

 پرورش و فنون و علوم کاربرد علم، کسب زمینه در پرورش و آموزش کیفیت ارتقای .2

 ،آموزاندانش اعتقادی و اخالقی

وی انسانی و اماندهی و تغییر ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت نیرس .3

 ،افزایش کارایی آنان

 ،آموزش و پرورشهای افزایش مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در فعالیت .4

ر آموزش و دها و امکانات موجود بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیت .5

 ،پرورش

 ،هیز منابع مالی برای بخش آموزش و پرورشبخشی و تجتنوع .6

اهش کاصالح ساختار سازمانی و تشکیالتی در بخش آموزش و پرورش در راستای  .7

 تمرکز و افزایش اختیارات مدیران در سطوح مختلف.

دارس( هستند اما در دو حوزه مزبور )منابع انسانی و تجهيز م الذکر تقریباًفوقتوان گفت موارد گرچه می

ریزي، برنامهکه در کرده یا برخی را در طول برخی دیگر طراحی کند. درحالیبندي اولویت ته بين آنهانتوانس

توان میرو ازایننشده باشد. بندي اولویت اولویت در نظر گرفته شده باشد، مثل این است کههفت وقتی 

 ست.افقيت جدي نداشته اهداف، موبندي اولویت طور قضاوت کرد که قانون برنامه سوم توسعه دراین

 (147)ماده  «فال»و بند  (144)از ماده  «ب»و  «الف»قانون برنامه چهارم توسعه در کنار تنفيذ بند 

ویژه در مناطق بههاي برابر آموزشی از قانون توسعه سوم، موضوع تضمين فرصت (151)و  (149)و مواد 

 دوم )توسعه قرار داده است. این موضوع در بخش نظرمداولویت عنوان به یافته و دختران راتوسعهکمتر 

هدف و راهبرد عنوان به و مستندات قانون برنامه چهارمریزي برنامه دانایی( از فصل هفتم مبانیبر مبتنی

معناي بهلی رسد تنفيذ برخی مواد از قانون قبمینظر بهنظر قرار گرفته است. مداصلی در این برنامه 

ر انتظار دارد هداف نيروي انسانی و تجهيز مدارس در برنامه قبل بوده و قانونگذاکامل نشدن بخشی از ا

 يگيري شود.یك اولویت جدي پعنوان به هاي آموزشیله برابري فرصتئدر انتهاي قانون برنامه چهارم مس

قانون برنامه توسعه پنجم که بخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش را در خود  (19)ماده 

سهم  يارتقاتحول بنيادین،  مجزاست )شامل کامالً  هايموضوعبند با  ۶داده است، شامل  جاي

برابر آموزشی، توانبخشی هاي هاي محلی، فرصتغيرپرسنلی در بودجه آموزش و پرورش، تقویت گویش

صدا و سيما در موضوع تحول آموزش و پرورش و هویت هاي لف آموزشی و تقویت برنامهتهاي مخگروه
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نشدند و حتی در مورد اول که تدوین برنامه بندي اولویت کدام نسبت به دیگريهيچ هاموضوعی(. این مل

اولویت معرفی کرده عنوان به مورد را 1۶تحول آموزش و پرورش توسط دولت بوده، در کمال حيرت 

 .کند که تعداد محدودي مدنظر قرار گيرداست؛ حال آنکه مفهوم اولویت داشتن اقتضا می

منسجم است و غيرشدت پراکنده و بهاشاره شد، متن قانون برنامه ششم توسعه،  طور که قبالًهمان

ط به معينی را استنباط کرد. گرچه بخش مربوبندي اولویت توانوجه نمیهيچبهاز احکام داخل آن 

ارد و دهتري آموزش و پرورش در جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم توسعه، نظم تئوري ب

ور از هم دبه آنها اشاره شد( که  گذاري کرده است )قبالً هدفرورش پاولویت را براي آموزش و  چهار

 اولویت را همزمان از دستگاه اجرایی مطالبه کرد. چهارتوان هر سختی میبههستند و 

باشد و با  تحولسازي سند شاید بهتر باشد براي قانون برنامه هفتم توسعه، اولویت ناظر به پياده

مناسب بندي اولویت رو،پيشهاي و افقها سازي سند، چالشتوجه به تجربيات قبلی و وضعيت فعلی پياده

 و یك نقشه راه براي وزارت آموزش و پرورش تبيين شود.

 

 امكان ارزیابي عملكرد متناسب با برنامه عدم وپذیري نظارت خأل. 1-4

داف و قابليت ارزیابي، نظارت و پيگيري اهتوسعه کشور، عدم اي هها در برنامهترین چالشاز مهم

ي طراحی ( طوریئجز)اهداف کلی و برنامه هاي گزارهآن بوده است. براي کاهش این مشکل باید  احكام

یا بروز  امهسال برنپنج ميانی در طول  يهابه گام يبندميو تقس یابیارز ،نظارت تيقابل شده باشند که

  .سيس یك سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات(أشند )مثل تمطلق داشته با

عتبار به اتخصيص  برنامه اول، دوم و سوم عمرانی، صرفاً هاي اشاره شد، قانون طور که قبالًهمان

خی موارد کالن بودند که پيگيري و نظارت بر آنها نظارت بر تخصيص بودجه کامل )و در برهاي پروژه

 بوده است.  اتمام آن پروژه(

کمی هاي گذاريهدفاصلی خود در بسياري موارد هاي اولویت قانون برنامه عمرانی چهارم براي

براي انتهاي برنامه در  آموزيدانشپوشش تحصيلی جمعيت مورد انتظار مسئله  شفاف داشته است؛ در

ظري در مدارس دولتی آموزان متوسطه نشهري و روستایی، راهنمایی، دانش هايها، دبستانکودکستان

ساله و تعداد  10-45اي، نسبت جمعيت با سواد حرفهو ملی، مدارس جامع نظري و فنی، مدارس فنی 

روستاي تحت پوشش آموزش از راه دور از طریق رادیو شفاف مطالبه شده است. همچنين مربيان مورد 

اجرایی هاي سياست «14»ر بند الذکر به تفکيك تعيين و تکليف شده است. اما دفوقنياز براي اهداف 

زدایی تمرکزبرنامه براي موضوع ساختار اداري آموزش و پرورش براي هاي مشیخطاز گزارش  15فصل 

گيري، کاهش تراکم کادر اداري مرکز و تبدیل آن نيروها به نيروي آموزشی، ادغام واحدهاي تصميمدر 

بند هاي دیگر )برنامههاي سياري برنامهگذاري بخش خصوصی و بسرمایهآموزشی در مناطق شهري، 
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 ( به بيان احکام کلی و غير قابل سنجش اکتفا شده است.15بخشی فصل هاي از برنامه «۲5»تا  «15»

در کنار  %4.7در قانون برنامه عمرانی پنجم افزایش سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی به 

مرانی ل قسمت پنجم خالصه تجدید نظر شده برنامه عبخش اهداف از فصل او «پ»اهداف کمی در بند 

ه ک «د»تا  «الف»هاي مشخص از همين گزارش، بندهاي مطالبه شده است. همچنين در بخش برنامه

 گذاري کمی و یا قابل پيگيري و نظارت دارند.هدفذکر شده، همگی 

نامه مشخص، ایی و نه در براجرهاي مشیخطدر قانون برنامه ششم عمرانی، نه در اهداف کلی، نه در 

ا ندارند. قابليت پيگيري و نظارت رها گذاريهدفشود و غالب نمیگذاري کمی مشاهده هدفهيچ  تقریباً 

، مشخص آموزش و پرورش در قسمت سوم گزارش خطوط کلیهاي از برنامه «ت»براي نمونه در بند 

 قانون برنامه ششم عمرانی آمده است:هاي سياست ها وهدف

ت و گسترش معلوما. 1کلی این دوره از آموزش عبارت است از: هاي هدف وره راهنمایی تحصيلی:د

ر دراهنمایی تحصيلی . 4پرورش و شناخت استعدادها . ۳پرورش شخصيت . ۲تجارب عمومی جوانان 

 آموزان نسبت به انواع آموزش در سطح متوسطه.دانشتناسب با استعدادهاي 

تعميم و  اصالح و بهبود راهنمایی تحصيلی،. 1اهنمایی تحصيلی عبارتند از: عمده دوره رهاي مشیخط

ترش گس. ۲تر هدف اجرا تعليمات هشت ساله عمومی و اجباري. سریعمنظور تحقق هرچه بهگسترش آن 

 ره از آموزش.هرچه بيشتر معلم مورد نياز براي این دومين أتو تقویت دانشسراهاي راهنمایی تحصيلی و 

زش تقویت آمو.1اجرایی زیر پيروي خواهد شد: هاي سياست فوق ازهاي مشیخطها و قق هدفبراي تح

مایی گسترش تدریجی مراکز راهن.۳استفاده از معلمين مجرب براي راهنمایی . ۲مشاوران راهنما 

نحو احسن عملی بهآموزان دانشایجاد موجباتی که شناخت و پرورش استعدادهاي .4و شغلی  تحصيلی

ت شغلی شناساندن بهتر مشاغل و مقتضيا. 5باالتر( هاي د )و ادامه راهنمایی تحصيلی در دورهگرد

انتشار نشریات . ۶آموزان و جلب همکاري بخش خصوصی و دولتی در این جهت دانشمختلف به 

يالت ز تحصاآموزان از این امکانات شغلی پس دانشکه کليه نحويبهراهنمایی شغلی و اتخاذ تدابير دیگر 

یجاد نوعی تقسيم ا .7هاي کارفرمایان و اطاق بازرگانی به این منظور. آگاهی کافی یابند و استفاده از انجمن

ياز درس نکار در ميان مدارس راهنمایی تحصيلی هر بخش یا ناحيه آموزشی از لحاظ ارائه وسایل مورد 

مجاور از  براي استفاده مدرس راهنمایی تردر مدارس بزرگها و همچنين ایجاد کارگاه« فنوحرفهشناخت »

دمات و خهاي صنعت، کشاورزي، کننده در بخشمؤسسات استخدامبرقراري رابطه منظم با  .۸ها آن کارگاه

 .آموزان راهنمایی تحصيلیدانشو کارهاي عملی ساده ها دادهایی براي بازدیدقرارتنظيم 

لی اشاره شد، که در باال براي دوره راهنمایی تحصي گانههشتاجرایی هاي سياست کدام ازهيچ تقریباً

مين أنبال تقابليت نظارت و پيگيري را ندارند و معلوم نيست دستگاه اجرایی با چه حدت و شدتی به د

 این اهداف خواهد بود.

واحده، تکليف دولت بر تهيه الیحه تغيير مادهترین تبصره جديدر متن قانون برنامه اول توسعه، 

. در اندنکردهنهادهاي ناظر پيگيري را اجراي آن متأسفانه ماه بوده که  ۶آموزش و پرورش طی بنيادي 
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 ضميمه قانون برنامه هم غالب بندها، احکام غيرقابل پيگيري و نظارت هستند. براي نمونه در بند 

 قسمت یکم ضميمه برنامه آمده است:هاي مشیخطاز  ۳-۸ و ۳-7

زم و تربيت آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی الدانشتناسب با رشد توسعه فضاي آموزشی م .۳-7

 التعليم با اولویت روستاها.الزمکودکان  ویژهبهنيروهاي کافی براي تمامی مقاطع 

 سوادي در اقشار مولد.کنی بیاولویت دادن به ریشه .۳-۸

ورت داده و با صز امکانات مورد نياز را رود برنامه توسعه، برآورد نياز کشور اکه انتظار میدرحالی

-۸در بند  مثالً هاي موجود در کشور، برنامه شفافی براي دستگاه اجرایی آماده سازد. یاتوجه به پتانسيل

اري دارد؟ چگونه داللت بر چه ک این اولویت دادن، در برابر چه اموري شکل گرفته است؟ این بند دقيقاً ۳

 بود؟ قابل پيگيري و نظارت خواهد

ما حدود نيمی اگذاري کمی صورت نگرفته، هدف توان ادعا کرد تقریباً گرچه در قانون برنامه دوم توسعه می

ه مدارس، باز احکام آن قابليت پيگيري و نظارت دارند؛ براي مثال، رایگان شدن حق انشعاب خدمات شهري 

ارس تعرفه خدمات شهري براي مد سيس صندوق ذخيره فرهنگيان و شراکت دولت در آن، عدم رشد قيمتأت

شود. ازجمله در تبصره ن قانون برنامه مشاهده میغيرقابل پيگيري زیادي هم در متهاي ... . اما کماکان بند و

ضوع از نظر ه بوده؛ گرچه موچه انداز گذارگذاري مدنظر قانونص نيست که نياز برآورد شده و هدفمشخ «۶5»

 :اي نخواهد داشتریزي، در عمل بهرهسنخ از برنامهه، اما این با اهميت بود گذار ظاهراً قانون

آموزان دختر دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی براي دانش - «۶5»تبصره 

 جامعه اسالمی اقدام نماید. و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در

ه مواد و هم شود اما تقریباًندرت دیده میبهی کمهاي گذاريهدفدر قانون برنامه سوم توسعه نيز 

عطا مجوز اند؛ یا از سنخ اقابليت نظارت و پيگيري داشته مصوب در حوزه آموزش و پرورش،هاي تبصره

توان به میینه یا منبع. لذا از این جنیا تخصيص کامل یك هزها سيس و تغيير شکل سازمانأبوده یا ت

دستگاه  تواند مسير حرکت و رشدکمی، میهاي گذاريدانست. گرچه هدف سوم را کم آسيب قانون برنامه

 اجرایی را بهتر تبيين کند و قانون برنامه سوم از این جهت در وضعيت قوت نيست.

ته و بخش هایی به تنفيذ موادي از قانون برنامه سوم پرداخدر قانون برنامه چهارم توسعه، بخش

ف دسترسی است که با هد (5۲)م براي موضوع آموزش و پرورش، ماده اصلی جدید در قانون برنامه چهار

 1۶ بند تدوین شده است. ضمن عدم مشاهده اهداف کمی در این 1۶هاي برابر آموزشی در به فرصت

قابليت  صالًاسفانه أسيس یا تکليف مطلق است و نيم دیگر، متأنيمی از جنس ت توان گفت تقریباً بند، می

 مده است:آقانون برنامه چهارم توسعه  (5۲)ماده  «و»طور نمونه در بند هبارد. نظارت و پيگيري ند

ام پرداخت اي مناسب و اصالح نظحرفه منزلتانگيزه شغلی معلمان، با تأمين جایگاه و  افزایش -«و»بند 

 .آنهاوري و کيفيت خدمات متناسب با ميزان بهره
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بودجه  و نامهیابی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه سازمان برناقص بوده و قابليت ارز اي، عمالً چنين گزاره

سازي آن را ندارند. قيت یا شکست دولت در پيادهکشور و مجلس شوراي اسالمی امکان نظارت و پيگيري موف

ص داخلی یا ميزان سهم بودجه پرسنلی آموزش و پرورش از توليد ناخال جاي این بند، مثالً بهبود شاید بهتر می

 شد.دیگر در نظر گرفته میهاي تربيت معلم یا برخی شاخصهاي بان کنکور به رشتهاقبال داوطل

در خود  قانون برنامه توسعه پنجم که بخش اصلی احکام مرتبط با آموزش و پرورش را (19)ماده 

گویش  مجزاست؛ حداقل سه مورد از آنها )تقویت کامالً هايموضوعبند با  ۶جاي داده است، شامل 

آموزان نيازهاي مين دانشأتبراي  هااقدامآموزشی و ... در صدا و سيما، برخی هاي یت برنامهمحلی، تقو

ت پيگيري گذاري کمی در آنها، قابليعلت عدم هدفبهرا معين کردند و  گيري کلییك جهت ویژه( صرفاً

زش و ت آموپرسنلی بودجه وزاربقيه موارد )مثل افزایش سهم غير و نظارت بعدي جدي نداشتند. در

 له، وجود داشته است.ئتر براي مسگذاري بهتر و دقيقلی( امکان هدفپرورش به سهم پرسن

ر بخش قبل را شاهد هستيم: دهاي در قانون برنامه ششم توسعه یك پدیده متفاوت از همه دوره

وان عنبه مربوط به آموزش و پرورش در جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم، بخش ویژه

انه يصورت سالبهپيش رو هاي شرایط موجود و چالشبر مبتنی هاگذارياهداف کمی تعبيه شده و هدف

کدام از آن هيچ هيچ اثري از که در متن قانون برنامه،حالیدرتا پایان دوره برنامه ششم انجام شده است. 

ون برنامه، ام موجود در متن قانال جدي دارد. اما احکؤمل و سأنيست و این وضعيت جاي تها گذاريهدف

کليف کلی و مجمل هستند که ضمن شفاف نبودن ت قابل نظارت و بعضاً قبلی، بعضاًهاي شبيه دوره

 کند.طرف نهادهاي نظارتی را هم دچار چالش میازدستگاه اجرایی، امکان پيگيري 

هایی متناسب با اهداف شاخصوسعه، در قدم اول الزم باشد رسد براي قانون برنامه هفتم تمینظر به

نون برنامه شبيه آنچه در سند تفصيلی قایندي افرشود و در  تعيين سازي سند تحولپيادههاي اولویت و

در  هاي اجراي برنامهها، وضعيت سالاز بررسی وضعيت فعلی در این شاخصششم صورت گرفته، بعد 

 تکليف شود. تعيين آنها
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 باید شفاف باشد.  آن اهداف در طول برنامه هم الزم براي تحققهاي گامعالوه بر قابليت ارزیابی طی برنامه، 

نيلی   کتاب قانون برنامه عمرانی پنجم اولين بار نسبت به این موضوع التفات جدي داشته است. در

 آمده است: ۸۸-۸9در صفحات ( 1۳5۶-1۳1۶در ایران )ریزي برنامهو کریمی با عنوان 

از نظر کيفی بهبود یافته است. یکی از  قبل،هاي بسياري معتقدند برنامه عمرانی پنجم نسبت به برنامه

طور کامل توسط متخصصان ایرانی تهيه و تدوین شده بههاي مهم برنامه مذکور آن است که ویژگی

ساله و بودجه و ایجاد یکنواختی و برنامه، تلفيق واقعی برنامه پنج هاي ایناست. یکی دیگر از ویژگی

پيوستگی همبههاي گذشته، ارتباط و همربوط به این دو است. در برنامهاي بنديهماهنگی در طبقه
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امکان این ارتباط برقرار حدتاروشنی ميان این دو سند وجود نداشت. در برنامه عمرانی پنجم تالش شد 

 رات متقابل آنها بر یکدیگر مشخص گردد.شود و اث

سند  ۲از جلد  ۲47و  ۲4۶ی در صفحه کمهاي گذاريهاي اخير، هدفعنوان نمونه در سالبه

ده که انه را نيز براي دستگاه مجري تعيين کريسالی ئجزتفصيلی بخشی قانون برنامه ششم اهداف 

 شده است: باشد. این اهداف در ادامه آوردهتواند الگوي مطلوبی براي تدوین برنامه هفتم توسعه می

 

 اهداف کمي. 1جدول 

 هاي برنامه ششمسال
وضعيت در پایان 

 هايسال
 هدف کمی

 ردیف هدف کلی

 عنوان واحد 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1۳99

 درصد 5۲ 54 ۶۲ ۶9 7۲ 74 75
نرخ پوشش نوآموزان در 

و مين أت دوره پيش از دبستان

بسط 

در عدالت 

برخورداري 

از 

هاي فرصت

تعليم و 

 تربيت

1 

 درصد 9۸ 9۸ 9۸.۲ 9۸.4 9۸.۶ 9۸.۸ 99
پوشش تحصيلی واقعی 

 دوره ابتدایی

 درصد ۸۲ ۸۲ ۸5 ۸۸ ۸9 90 91
پوشش تحصيلی واقعی 

 دوره متوسطه اول

 درصد 7۶ 7۶ 7۸ 79 ۸0 ۸1 ۸۲
پوشش تحصيلی واقعی 

 دوره متوسطه دوم

 درصد ۸۸.۶ ۸۸.۶ ۸9 ۸9.5 90 91 9۲
درصد باسوادي جمعيت 

 ساله و باالتر 10

 درصد 10.5 10.5 11 1۲ 1۳ 14 15

آموزان دانشسهم 

دولتی از کل غير

 آموزاندانش
 يارتقا

کيفيت 

تعليم و 

 تربيت

۲ 
 درصد ۶1.۶ ۶1.۲ ۶1.۲ ۶1 ۶0.5 ۶0 59

آموزان دانشدرصد 

هاي نظري از کل رشته

آموزان دوره دوم دانش

 متوسطه

 درصد 94.۲ 94.۲ 95 95.5 9۶ 9۶.5 97
نرخ گذر ظاهري از دوره 

 ابتدایی به متوسطه اول

 

فته است. این فرایند در ادوار قبل از قانون برنامه توسعه ششم براي آموزش و پرورش صورت نگر

در  مثالً اندهاي برنامه ذکر نشدهکمی صورت گرفته، تفکيك سالهاي گذاريحتی در مواردي که هدف

 آمده است: 1خالصه تجدید نظر شده قانون برنامه پنجم عمرانی، در مقدمه فصل 

 %۲/۳عادل مگذاري دولت در آموزش و پرورش از با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم، ميزان سرمایه

 یابد.میافزایش  %7/4درآمد ناخالص ملی در پایان برنامه چهارم به 

ه شود انه چه درصدي باید به سهم آموزش و پرورش اضافيکه سال در چنين وضعيتی، معلوم نيست

 رود.تر میباالو احتمال محقق نشدن این هدف کمی در انتهاي برنامه، 
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دول جلد دوم سند تفصيلی بخشی قانون برنامه ششم توسعه عالوه بر ج ۲5۳تا  ۲50در صفحات 

دف کمی در هر ابع مالی مورد نياز براي هر هفوق، الزامات مورد نياز براي تحقق این اهداف، ميزان من

هاي برنامه در مين آن منابع نيز به تفکيك در جداول آورده شده است. این رویه غالباًأسال و نحوه ت

رنگ شده و مجدد در سند توسعه بعد از انقالب کمهاي عمرانی قبل از انقالب وجود داشته که در برنامه

جدد این است. اضافه شدن م شدهه )نه در خود قانون برنامه( احيا تفصيلی قانون برنامه ششم توسع

ازجمله ها امهتواند از تکرار تجربيات منفی قبلی در برخی برنادبيات به قانون برنامه توسعه هفتم می

قانون  (۶۳)ماده  «ث»هاي مهارتی در طول قانون برنامه پنجم یا بند درصدي سهم آموزش 50افزایش 

 ميليارد دالر از محل صندوق ذخيره جلوگيري کند. ۳خصوص اختصاص دربرنامه ششم 

اکتفا کرده  گویيکليشود، بندهایی است که به دیده میها چالش دیگري که در متن برخی برنامه

 اضافه کردن بيهوده این احکام، جز و نه قابليت ارزیابی و پيگيري دارد و نه شفافيتی براي کارگزار. عمالً

 شم آمده:قانون برنامه توسعه ش (۶۳)ماده  «ح»طور مثال در بند به .اي ندارنده، فایدهحجم برنام

هاي ایرانی هاي برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشدولت موظف است در طول سال

در  اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایري و مرزي

 .تيار کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان قرار دهداخ

هایی ازهاج صرفاً است؛  شدهنهيچ تکليفی براي هيچ بخشی از دولت معين  عمالًی هایبندچنين در 

 برد.میهایی داد شده که امکان نظارت را از بين براي مصرف بودجه

هاي داللت ششم عمرانی، غالب بندهانون برنامه هاي قبل از انقالب تا قبل از قادر ميان برنامه

نامه عمرانی ششم، گویی و ابهام پرهيز شده. اما در قانون برکلیاز  خوبی دارند و تقریباً مفهومی نسبتاً 

ابل مشاهده قات در متن برنامه کربهی دقيقی براي اجرا ندارند، قدر کافبهدهی آدرسکلی که هاي گزاره

مشخص فصل آموزش و پرورش در قسمت سوم از گزارش هاي نامهاز بر «ت»است. ازجمله در بند 

 قانون برنامه عمرانی ششم آمده است:هاي سياست ها،خطوط کلی، هدف

 

هاي سياست دوره راهنمایی تحصيلی ازهاي مشیها و خطبراي تحقق هدف

 اجرایی زیر پيروي خواهد شد:

 ،تقویت آموزش مشاوران راهنما .1

 ،ب برای راهنماییاستفاده از معلمین مجر .2

 ،گسترش تدریجی مراکز راهنمایی تحصیلی و شغلی .3

احسن عملی نحوهآموزان بایجاد موجباتی که شناخت و پرورش استعدادهای دانش .4

 ،باالتر(های گردد )و ادامه راهنمایی تحصیلی در دوره

5. ... 
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 هندسه نهادي و سندي در سياستگذاري کالن کشورتوجهي به کم. 1-6

االدستی ربط و نسبت اسناد ب: دهدمیجدي رخ مسئله  توسعه، یكهاي ریزيدر مسير برنامه با مطالعه

رسد مینظر به؟ هاي درگير در نگارش آن، چيستگر آنها با برنامه توسعه و سازمانتدوینو نهادهاي 

عنوان هب شگر سند و شوراي عالی آموزش و پرورتدوینعنوان به که شوراي عالی انقالب فرهنگیمادامی

فصل  از بخش دوم از «الف»سازي سند )طبق بند پيادهاجرایی و هاي سياست متولی تصویب و ابالغ

تنها اميد به اجراي نهتدوین برنامه توسعه مشارکت جدي نداشته باشند، یند افرهشتم سند تحول( در 

که رفت چرا ،واقع نيستبه سند غيرمعقول خواهد بود، بلکه اميد به نگارش سندي قابل اجرا نيز نزدیك

وري است. ریزان و مجریان براي بهبود این چرخه، امري ضراران، برنامهگذو برگشت مستمر بين سياست

باط ارگانيك توسعه، بهترین )و شاید تنها( فرصت براي ایجاد ارتهاي چنانچه اشاره شد، تدوین برنامه

دانش و تجربه  شد و باید با درایت به مدیریت جریاناي کشور باميان نهادهاي تقنينی و اجرایی و بودجه

 «1-الف»هایی شبيه بند در این موقف اهتمام ورزید در غير این صورت، مشاهده گزارهها بين این نهاد

 انتظار نيست: از دور قانون برنامه ششم توسعه، اصالً (۶۳)از ماده  «4-الف»تا 

 د:ام تعليم و تربيت اقدامات زیر را انجام دهتحول در نظ دولت مکلف است براي ایجاد (الف

 انجام سند این اساسبر پرورش و آموزش وزارت اقدامات کلیه کهنحویبه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای .1

 ،نگیرد صورت سند و قانون با مغایر اقدامی و شود

 نظامبر مبتنی رقابتی عملکرد وها شایستگی با تخصص براساسها پرداخت نظام استقرار و معلمان بندیرتبه نظام تهیه .2

 شورای جلسم تصویب با کشور علمی جامع نقشه و تحول سند اساسبر انسانی نیروی مهندسی و معلمان بندیرتبه

 ،سنواتی بودجه قالب در اسالمی

 دارعهده انسانی و تماعیجا سرمایه مولد و انسانی نیروی تربیت نهاد ترینمهم مثابهبه پرورش و آموزش جایگاه ارتقای .3

 ،اجراییهای دستگاه همکاری توسعه با حاکمیتی امرعنوان به آن بر نظارت و هدایت و مصوبهای سیاست اجرای

 .نور راهیان و زیارتی اردوهای ویژهبه آموزیدانش فرهنگی سفرهای تسهیل و توسعه .4

 

اي فا به گزارهسازي سند و اکتراي پيادهشود، عالوه بر عدم یك نقشه راه ایجابی بچنانچه مشاهده می

ود سند س هستند و ربط و نسبت شفافی با خناجمتناشدت همربوطه، بهاي ، بند«1-الف»سلبی در بند 

 شود:ی دیده میمشابه قانون برنامه پنجم توسعه هم شرایط نسبتاً (19)ماده  «الف»تحول ندارند! در بند 

ش، مهارت کيفی سه حوزه دان يارتقاکلی ابالغی و با هدف هاي استسي «۸»در راستاي تحقق بند  (الف

ش کشور را شود برنامه تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورو تربيت اسالمی به دولت اجازه داده می

وزیران ت ئهيذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هاي اولویت قوانين موضوعه و با رعایتچارچوب  در

 :به اجرا درآورد

؛ دکنشمرده که برنامه اجرایی سند تحول را تدوین « مجاز»دولت را  است بند فوق، صرفاً گفتنی

طبق نظر شوراي ها هایی براي تدوین این برنامه ذکر کرده که معلوم نيست این اولویتضمن اینکه اولویت
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، شرآموزش و پرو ش، کارشناسان وزارتعالی انقالب فرهنگی تبيين شده یا شوراي عالی آموزش و پرور

 اند.ها را انتخاب کردهبودجه کشور یا نمایندگان مجلس آنکارشناسان سازمان برنامه و 

ایجاد کلی هاي سياست ، فراموشی و نادیده انگاشتنآموزش و پرورشنيادین ب در کنار سند تحول

 ه ابالغ. در شرایطی کشودریزي، آسيب جدي تلقی مینظام آموزش و پرورش نيز براي برنامهتحول در 

 کلی تحول در آموزش و پرورش، پس از تصویب سند تحول بنيادین صورت گرفته، عمالً هاي سياست

 ریزي تحولی آموزش و پرورش مغفول مانده است.کارکرد، نقش و جایگاه آن در برنامه

نهادهاي  بين است،طور که بایسته و شایسته آن مندنظام رسد در شرایط فعلی که ارتباطیمینظر به

عضو ن راه ، شاید بهتریخوردبه چشم نمی تدوین برنامه توسعهیند افردستی تحولی و باالمتولی اسناد 

نقالب شوراي عالی آموزش و پرورش و شوراي عالی ا همچون نمایندگان رسمی نهادهاي مربوطهکردن 

 برنامه سازمان در ریزي آموزشهدر شوراي برنام فرهنگی )شوراي تحول و نوسازي نظام آموزشی کشور(

ق در ميان با ایجاد وفا. در این صورت باشددر کنار نمایندگان رسمی وزارت آموزش و پرورش  بودجه و

ی گيري یك ضمانت اجراي نرم براي تحقق برنامه طنهادهاي متولی آموزش و پرورش، زمينه شکل

 هاي اجرا باشد.سال
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ه مدنظر قرار در بررسی قوانين برنامه توسعلفه ؤمیك عنوان به توانمیرسد یکی از مواردي که مینظر به

زاي درونی یك هاي توسعه با یکدیگر است به این نحو که فارغ از ارتباط اجداد، ارتباط سيستمی برنامه

ینکه کدیگرند؟ یا ایهاي قبل از خود دارند؟ آیا مکمل هاي توسعه ارتباط طولی با برنامهه، آیا برنامهبرنام

ز نگارش قبل اریزي را شروع کرده است؟ براي تحقق این هدف، الزم است کدام از نقطه صفر برنامههر

مربوطه، گزارش هاي اساس شاخصبرها، عالوه بر تبيين وضع وجود گذاريبرنامه و تبيين هدف

د. ي قبلی توسعه تهيه شوگی تحقق یا عدم تحقق برنامه)ها(چگون شناسی نسبت به چرایی وآسيب

تواند براي تعيين اند، میطور کامل محقق نشدهبهبرنامه قبلی هاي گذاريهدفبررسی این موضوع که چرا 

ه بعد از در ميان قوانين برنامه توسع اجرایی بخشی کمك بسزایی کند.هاي گيري اهداف و برنامهجهت

ه و تالش کرده شرایط بهتري داشت از این نظر دوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه،تفرایند  انقالب،

ا حد تاست مسير طی شده را با کمك نظرات کارشناسی داخل و خارج سازمان برنامه و بودجه کشور 

 خوبی تحليل و رصد کند.

 

 هاي متواليبت طي برنامهتكرار احكام ثا. 1-8

هاي تکراري در برنامه احکامتکليفی برخی بالهاي توسعه، هاي اصلی برنامهرسد یکی از آسيبمینظر به

متوالی باشد که معلوم نيست باید تبدیل به یك قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و 
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قانون برنامه دوم  «۶۳»ها، دیگر تکرار نخواهند شد. براي مثال حکم تبصرهضرورتبعد از برطرف شدن 

تکرار شده است.  خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان، در قانون برنامه سوم، چهارم و ششم عيناً درعه توس

التعليم طی قوانين الزمسوادي و پوشش تحصيلی کامل افراد کنی بییا برخی از مفاهيم همچون ریشه

در قانون « ییتوجه خاص با آموزش کودکان استثنا»توسعه قبل و بعد از انقالب تکرار شده است. موضوع 

توسعه مدارس استثنایی و کودکان »برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته و همين موضوع با عبارت 

 قانون برنامه پنجم آمده است. (19)ماده  «هـ»در بند « با نيازهاي خاص

 

 توسعهبراي رعایت در قانون برنامه هفتم  پيشنهاديمالحظات  .2

 با اسناد باالدستي حوزه آموزش و پرورشنسبت قانون برنامه توسعه . 2-1

 کليهاي سياست مياننسبت بتواند  دی، باانقالب اسالمی گام دوم دربرنامه  نياولعنوان به برنامه هفتم

گام دوم  و بيانيه بنيادین آموزش و پرورش سند تحولآموزش و پرورش، نظام تحول در  ایجاد

در وزارت  سياستگذاريسامان وضعيت ناب کرده باشد. نييرا تب سهو نيز نسبت خودش با این  انقالب

بنيادین آموزش و پرورش  کلی تحول و سند تحولهاي سياست مندي بينارتباط نظامآموزش و پرورش که 

قرار داده و « در کنار اداره امور روزمره»سازي سند تحول را پيادهشود، شرایط اجرایی موجود که دیده نمی

گذارانه است. نيازمند ساماندهی و انسجام سياستکند گام دوم انقالب می بيانيههاي ه داللتنيم نگاهی هم ب

در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگيان سراسر کشور و قبل از تدوین  1۶/0۲/1۳94مقام معظم رهبري در 

 قانون برنامه ششم توسعه، تبيين رابطه برنامه توسعه با سند تحول را مطالبه فرمودند:

روز اشاره کردند، سند مهم است که وزیر محترم هم خوشبختانه ام یك موضوع دیگري که در این مسئله

ششم در حال تدوین است، بعد هم خود برنامه را  برنامههاي سياست ششم است. االن ظرفيت برنامه

آموزش  نامه، مسئلهکنند. در ضمن این برنامه و در ذیل این برکنند، اجرا میکنند، تصویب میتدوین می

چه خواهيم داشت در  1404و پرورش و سند تحول بنيادین باید حتماً دیده بشود تا بدانيم ما در سال 

 .آموزش و پرورش

تحولی حوزه آموزش و پرورش در قانون هاي در قوانين برنامه عمرانی قبل از انقالب، تجربه طرح

نيروي انسانی ماهر در اقتصاد و اجتماع ایران و هاي نديشود که ناظر به نيازمبرنامه چهارم مشاهده می

 ۲4اجراي نظام جدید آموزش و پرورش و استقرار دوره راهنمایی تحصيلی بوده است. این تحول در همه 

سازي آن، رم قابل ردیابی است و براي پيادهبند مرتبط با آموزش و پرورش در قانون برنامه چها

 تبيينی کافی به خدمت گرفته شده است. کمی و احکام هاي گذاريهدف

هاي پروازيبلنددر قانون برنامه پنجم عمرانی همزمان با افزایش جدي درآمدهاي نفتی، شاهد 

طور کامل در همهم آنجاست که محور این اصالحات ب گرانه در آموزش و پرورش هستيم. نکتهاصالح
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ها ون برنامه، نتوانسته به اندازه کافی تمهيدگر آن محورقانون برنامه آمده است. گرچه احکام موجود در قان

در قسمت پنجم خالصه  1 کلی فصلهاي مشیو خطها از سياست «ت»براي اصالح باشد. در بند 

 نظر شده قانون برنامه عمرانی پنجم آمده است:تجدید

 رفع نقایص بنيادي نظام آموزشی:

ملی و پرورش های هدف با تربیت مهارت و تخصص به تعلیم و تفهیمکند که همگام پیشرفت جامعه ایران ایجاب می .1

ش نظام آموزش و حس انضباط و همکاری اجتماعی و غرور ملی توجه اساسی مبذول گردد. بر این اساس در محتوی و رو

 عمل خواهد آمد.بهنظر کلی تجدیدپرورش 

مدت جامعه ایران نسبت به درازلهام از نیازهای نظران و با اکند که با مشارکت وسیع صاحبمی فوریت امر ایجاب .2

 نظر اساسی انجام پذیرد.تجدیدهای آموزشی تعلیمات متوسطه شهدف، رسالت، ساخت و رو

دامی مدارک صورت بنیادی باعث انحطاط وضع تحصیالت شده است، ارزش استخبههای ناسالمی که یکی از گرایش .3

ورد توجه مه اخذ این مدارک بیشتر از کسب دانش و صالحیت و تخصص تحصیلی است. این ترتیب موجب شده است ک

قانونی الزم برای اعطای  نظر در تدوین و نحوه اجرای قوانین استخدامی و کسب مجوزنقطهجوانان کشور قرار گیرد. از این 

 گرفت. اهداثر تجربه مهارت یا تخصص الزم را کسب کرده باشند، انجام خوبرگواهینامه تخصصی یکسانی که 

های مدیریت شرو اجرایی مسئول توسعه آموزش و پرورش و اصالح سازمان وهای تجهیز و تقویت سازمان یا دستگاه .4

های گسترش ساختمان ونامه و مقررات اجرایی در اسرع اوقات انجام خواهد شد. به همین مناسبت سازمان نوسازی آیینو 

ابسته به وزارت در وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش کشاورزی و آموزشی و سازمان کاربرد تکنولوژی آموزشی

ای یت آموزشی عمدههایی که فعالزشی مشابهی برای وزارتخانههای آمونکشاورزی و منابع طبیعی و برحسب ضرورت سازما

ای و تربیت معلم از ههای فنی و حرفدهند در برنامه پنجم تشکیل خواهد شد. برای تسریع گردش کار آموزشانجام می

 سسات آموزش عالی استفاده خواهد شد.ؤت امنا مئتسهیالت قانونی شبیه به هی

صورت گرفت.  هاي انقالب اسالمی ایرانپس از انقالب هم دو بار عزم تغيير بنيادي متناسب با ارزش

قانون برنامه اول واحده مادهاز  «14»آنچه در مرتبه اول در قوانين برنامه توسعه منعکس شد، تبصره 

د که آن ماه به مجلس ارائه کن ۶توسعه بود که براساس آن، دولت موظف بود الیحه مربوطه را ظرف 

 ها درنهایت به نتيجه عملياتی منجر نشد.تالش

که چرا ؛است دهمنفعل بو در تجربه آخر که سند تحول بنيادین بود، قانون برنامه پنجم توسعه تقریباً

نيادین در که تصویب نسخه آخر سند تحول بدرحالیاتفاق افتاده  1۳۸9ماه امه در ديتصویب قانون برن

ود را در خصورت گرفته است. لذا قانون برنامه پنجم، در زمان تصویب، نتوانسته احکام  1۳90ماه دي

ت ه که دولقانون برنامه پنجم اشاره شد «19»چارچوب سند تحول تدوین و تبيين کند؛ بلکه در تبصره 

 وزیران تصویب و اجرا کند. هيئتاجازه دارد برنامه تحول بنيادین را تهيه و در 

ده، شکلی برنامه ششم تصویب هاي سياست و در چارچوب 1۳95اما قانون برنامه ششم که اسفند 

تا  «الف»هاي که از بندبود. درحالیسازي سند تحول میت پيادهقد در خدمتمامبایست القاعده میعلی

ن برداشت ترین ماده آموزش و پرورشی برنامه( قانون برنامه ششم چنيعنوان اصلیبه( )۶۳)ماده  «ح»

 م دهد.اي است در کنار بقيه کارهایی که دستگاه اجرایی بناست انجاشود که اجراي سند، پروژهمی
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نظر قتدکلی برنامه هم هاي سياست توسعه حوزه آموزش و پرورش حتی نسبت بههاي در برنامه

 مده است:هاي کلی قانون برنامه ششم توسعه چنين آسياست «75»جدي وجود ندارد؛ براي مثال در بند 

 ی. بر دوران تحصيل کودکی و نوجوانکيد أتاجراي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و  

ري در جهت مثابه منشوبهرود که قانون برنامه ششم در حوزه آموزش و پرورش با این بند انتظار می

ت که در بند ه دهد، اما این در حالی اسئساله اراپنج یك دورههایی را براي تحقق این دو هدف برنامه

شده است  هاي کلی، دولت مکلف به اجراي سند تحولسياستبا همان ادبيات  تقریباً  (۶۳)ماده  «الف»

ت! هيچ حکمی نيامده اس تقریباً  کلی برنامه ششم هايسياست «75»و درخصوص قسمت دوم از بند 

مه هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور نيز برناشبا موضوع افزایش سهم آموز «7۶»خصوص بند در

فزایش اکه باید براي حالیدر( تعيين شده است 1۲عملياتی تعریف نشده و فقط یك جدول کمی )جدول 

 اي شود.گذاري برنامهههاي مهارتی قاعدآموزش

ا ایفاي نقش تبيين و بریزي برنامه نامه هفتم باید بتواند جایگاه سند تحول را دررسد برمینظر به

 ند.آموزش و پرورش با اسناد باالدستی مربوطه را ساماندهی کهاي ربط و نسبت برنامه ،کليدي

وراي اعتماد از مجلس شي أرهنگام اخذ بهباره آن است که وزراي دولت نکته مهم دیگر دراین

ي اعتماد ألس ردهند و براساس آن از مجه میئهاي خود را به مجلس اراو فعاليت هااقدامنامه اسالمی، بر

شمار بهستگاه دگيرند و این برنامه، یکی از محورهاي مهم عملکرد آن وزارتخانه و نظارت مجلس بر آن می

سعه، به مجلس امه هفتم توه الیحه برنئاکنون و قبل از اراهمویژه آنکه برنامه وزراي دولت، به رود.می

 .شودبرنامه مذکور باید تدوین برنامه هفتم توسعه لحاظ در تقدیم شده است. بنابراین 

 

 هاي جدید متناسب با اهداف بومي. وضع شاخص2-2

قصد هاي سياست متناسب با اهداف وها ترین ابزارهاي حکمرانی در دنيا، توليد و ارائه شاخصاز مهم

ا ندانند، براي مستقل از اینکه بدانند ی« هابهبود شاخص»نظر قرار دادن مدبا ن اخاطبم . عمالً استشده 

پنجم عمرانی  کنند. براي مثال با توجه به اهداف کالن قانون برنامهرسيدن به اهداف قصد شده تالش می

عی(، که تربيت نيروي فنی و متخصص براي توسعه اقتصادي بوده است، در قسمت پنجم )امور اجتما

 آمده است: «ث»بند -مشخصهاي )آموزش و پرورش(، برنامه 1فصل 

المقدور آموزش متوسطه عمومی و جامع: در برنامه پنجم آهنگ رشد تعليمات متوسطه عمومی حتی

ها و نتحصيلی در دبيرستاهاي یابد. با تنوع بخشيدن به رشتهتقليل می %9تعدیل شود و به حدود 

امور فنی  فنی، بهداشتی، خدماتی وهاي داد زیادي از داوطلبان تحصيل به رشتهتوسعه مدارس جامع تع

 شوند.و اداري سوق داده می

عنوان یك شاخصه کمِی هب تقليل آهنگ رشد تعليمات متوسطهشود، طور که مشاهده میهمان

ت. از این جهت شفاف و یك ابزار حکمرانی در راستاي اهداف اصلی برنامه مورد استفاده قرار گرفته اس
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متناسب با انتظارات سند تحول بنيادین براي  مثابه ابزار حكمراني(بهارزیابي )هاي توليد شاخص

ترین موانع فهم بهتر نسبت به پيشرفت برنامه توسعه در آن چارچوب ضروري است. شاید یکی از جدي

شد که منجر شده نتوانيم کمی و کيفی متناسب با اهداف آن باهاي سازي سند، نداشتن شاخصاجرایی

 رو ساخته است.هبراي بهبود را نيز براي ما با چالش روبریزي برنامه خوبی تبيين کنيم وبهوضعيت فعلی را 

ملی در ریزي برنامه آخرین پژوهشعنوان به سند تفصيلی بخشی برنامه ششم ۲47و  ۲4۶در صفحه 

 ودند:بکلی مورد اشاره، مدنظر قرار گرفته اي ههدف زیر در چارچوبهاي حوزه آموزش و پرورش، شاخص

 یش از دبستانپتعلیم و تربیت: نرخ پوشش نوآموزان در دوره های و بسط عدالت در برخورداری از فرصتمین تأ- 

وره متوسطه دپوشش تحصیلی واقعی  –پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول  -پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی

 .ساله و باالتر 10دی جمعیت درصد باسوا –دوم 

 نظری های آموزان رشتهدانشدرصد  –موزان آدانشدولتی از کل غیرآموزان دانشکیفیت تعلیم و تربیت: سهم  یارتقا

ر ظاهری از دوره متوسطه نرخ گذ –نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه اول  –آموزان دوره متوسطه دوم دانشاز کل 

 .تکرار پایه در دوره متوسطه اول نرخ –نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی  –دوم  اول به متوسطه

  بهبود  -وره ابتدایی دآموز به معلم در دانشها: بهبود شاخص نسبت و روشها ها، رویهساختاربازنگری و باز مهندسی

 .ره متوسطه دومز به معلم در دوآمودانشبهبود شاخص نسبت  -آموز به معلم در دوره متوسطه اول دانششاخص نسبت 

 گویی و جایگاه معلم: کید بر نقش الأای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تمنزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ایارتق

 .ل ظرفیت دانشگاهکای در دانشگاه فرهنگیان از حرفهبرای تربیت ها آموخته واجد شرایط سایر دانشگاهدانشسهم جذب 

چارچوب مفصلی براي  ۲۳/11/1۳۸۶به تاریخ  7۶0ش و پرورش در جلسه شوراي عالی آموز

داد تنظيم کرده برونو یند افرداد، درونشاخص در سه محور  147ارزشيابی نظام آموزشی کشور شامل 

سفانه أاست. متده کربه شورا ها انه این شاخصيو وزارت آموزش و پرورش را موظف به گزارش دو سال

سال  ۶رورش پاحتمالی عملی این مصوبه اثري پيدا نکرده است. شوراي عالی آموزش و نگارنده از نتایج 

و  ارزشيابی نظام آموزش و پرورشهاي نشانگر 15/07/1۳9۲به تاریخ  ۸۸۶بعد در مصوبه شماره 

رش را موظف تعيين و وزارت آموزش و پرو شاخص به شرح زیر مجدداً 4۳آن را با اولویت هاي استاندارد

 است:ده کرانه آنها يارش سالبه گز

 کمی شامل:هاي شاخص

 ،هاساله 6ذیرش ظاهری و واقعی جمعیت درصد پ .1

 ،دبستانیپیشدوره پذیرش درصد  .2

 ،درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی .3

 ،های درس دایر )حداکثر تراکم در هر کالس(آموزان به کالسنسبت دانش .4

 ،آموزان به کل کارکنان آموزشینسبت دانش .5

 ،آموزان متوسطهدانشای و کار و دانش به کل حرفهآموزان شاخه فنی ت دانشنسب .6

 ،آموزاندانشدولتی به کل آموزان مدارس غیرنسبت دانش .7
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 طورهب مصوبه این رسدمینظر به که ستا آن شودمی حاصل( تحول سند تصویب و ابالغ از ماه بعد 1۸)

ی که شوراي عالحالیدر؛ شده است طراحی آنهاي گذاريهدف و نبنيادی تحول سند از مستقل کلی

داف، کار تحقق اهواجرایی، طراحی سازهاي سياست رسی، تصویب و ابالغآموزش و پرورش مسئوليت بر

ها و نظارت ها و برنامهساختارها و فرایندهاي مربوط، به روزآوري و ترميم، هماهنگی و انسجام در سياست

ند و سگزارش پيشرفت اجراي بایست میهاي تحول راهبردي را برعهده دارد و رنامهبر حسن اجراي ب

. دهدرائه اانه به شوراي عالی انقالب فرهنگی يصورت سالبهچگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را 

 پرورش( چوب نهادي و نظام اجرایی تحول بنيادین آموزش ورچا -)به نقل از فصل دوم از بخش هشتم 

فتر فقر، نابرابري و تعارض منافع که دهاي از مجموعه گزارش 5۳گزارش شماره  7۲در صفحه 

هاي مرتبط مطالعات معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار آن را منتشر کرده، پيشنهاد شده برخی شاخص

 گيري شوند که عبارتند از:ن حوزه اندازهریزي بهتر در ایبراي برنامه

 

 ها و مقوالت مرتبط با پایش فقر و نابرابريدادهترین . مهم2جدول 

نام شاخص یا 

 موضوع
 خالصه وضعيت ضرورت

نقاط یا 

هاي گروه

 محروم

مقایسه 

 استانی

وضعيت 

 ملی

مقایسه 

 ايمنطقه

مقایسه 

 المللیبين

پوشش 

 دبستانیپيش

فقر 

 آموزش

 چندان مناسبنه

پوشش 

 ۲دبستانیپيش

 %70نزدیك به 

 زبانهدومناطق 

ق مناط

 درآمدکم

 روستاها

    

پوشش مقاطع 

تحصيلی به 

 تفکيك

فقر 

 آموزش

مناسب در مقطع 

 ابتدایی

مناسب در  نسبتاً

 متوسطه

     

پوشش 

هاي فنی و آموزش

 ايحرفه

فقر 

 آموزش

 چندان مناسبنه

پوشش فنی و 

ها شهراي در حرفه

روستاها برابر سه 

 است

مناطق 

 درآمدکم

 روستاها
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نام شاخص یا 

 موضوع
 خالصه وضعيت ضرورت

نقاط یا 

هاي گروه

 محروم

مقایسه 

 استانی

وضعيت 

 ملی

مقایسه 

 ايمنطقه

مقایسه 

 المللیبين

سی رایگان و دستر

آسان به 

دور راههاي آموزش

 دیجيتال

قر ف

 آموزش

شکاف ميان مناطق 

برخوردار و 

 برخوردارنا

مناطق 

 درآمدکم

 روستاها
    

بازماندگی از 

 تحصيل

فقر 

 آموزش
 نيازمند توجه

کودکان فاقد 

 هویت

مناطق محروم 

 درآمدکمو 

    

 ترک تحصيل
فقر 

 آموزش
 نيازمند توجه

محروم مناطق 

 درآمدکمو 
    

فقر آموزش 

 )خانواده(

فقر 

آموزش 

)کمتر از 

 سال(5

 مطلوبنا
مناطق محروم 

 درآمدکمو 
    

ضریب جينی 

 آموزش
      نامطلوب نابرابري

نابرابري ثير أت

درآمدي در 

 هاي تيمز و پرلزیافته

      نامطلوب نابرابري

سهم دولت از 

هاي آموزش هزینه

 عمومی

      بسيار نامطلوب ابرابرين

سهم آموزش و 

پرورش از بودجه 

 عمومی

      بسيار نامطلوب نابرابري

 

بپذیریم که  باید متناسب با اهداف انتخاب و تبيين شوند. بایدها نکته بسيار مهم این است که شاخص

هاي شاخص الً ان آورده، احتماحرفی جدید در تعليم و تربيت براي ایران به ارمغ اگر سند تحول بنيادین،

رنامه هفتم، الزم باشد بسا که قبل از تدوین بچهارزیابی متناسب با آن اهداف هم باید از ابتدا اندیشيده شوند. 

 هایی متناسب با اهداف سند تحول صورت گيرد.مطالعات جدي درباره انتخاب یا توليد شاخص

 

 و شفافروز بهبر آمار  برنامه چارچوب ابتناء. 2-3

 عدم دسترسي به آمار جامع و شفاف مليدر وزارت آموزش و پرورش، ریزي برنامه یکی از موانع جدي

جمله پوشش تحصيلی، افت تحصيلی، ترک تحصيلی، ازمرسوم هاي سفانه در بسياري شاخصأاست. مت

ندارد. این وضعيت  روز، شفاف و قابل استنادي وجودبهوضعيت نيروي انسانی و کارایی درونی سيستم آمار 
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براي ریزي برنامه پوشاندن نقاط ضعف و عدم امكاندقيق، باعث ریزي برنامه عالوه بر از بين بردن امکان

 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: (۶۳)ماده  «ب»نمونه در بند عنوان به خواهد شد. رفع آنها

بيت با جذب ر ارتقاي کيفيت نظام تعليم و ترمنظوبهد اظفنسازمان اداري و استخدامی کشور و سازمان مو

استخدامی و هاي فرهنگيان و شهيد رجایی، در طول اجراي قانون برنامه، ردیفهاي معلم از طریق دانشگاه

دانشجو در  تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعایت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب

 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.ها ب دانشجو معلمیاد شده براي جذهاي دانشگاه

هاي اجراي قانون کدام از سالهرکه در  اندنداشته نگارندگان برنامه اطالعکه رسد مینظر بهطور این

اند بودهمجبور  روازاینبرنامه توسعه ششم چه ميزان معلم مورد نياز وزارت آموزش و پرورش خواهد بود 

مين أتکه ضرورت حالیدر ؛کندبوطه را طوري انشا کنند که بودن و نبودنش، تفاوتی را ایجاد نمیبند مر

 (۳0)اصل  نيروي انسانی کافی آموزشی براي مدارس دولتی و ارائه خدمات کيفی آموزش رایگان براساس

هبود ببراي  یك راهبرد اصولیعنوان به قانون اساسی از وظایف دولت جمهوري اسالمی ایران است و

 شود.عدالت آموزشی در کشور تلقی می

هاي مهارتی در گذاري براي آموزشقانون برنامه ششم توسعه، هدف 1ی شماره اهداف کم در جدول

ت که آمارهاي درصد برسد. این در حالی اس 50درصد است که باید تا پایان برنامه به  ۳5برابر  1۳9۶سال 

رسد نبود مینظر بهدرصد نرسيده است.  ۳5و هنوز هم این شاخص به درصد است  ۳4برابر  1۳95سال 

 شود.هاي آرمانی و دور از دسترس میگذارياي دقيق و معتبر سبب چنين هدفآمارهاي دوره

عات معاونت فقر، نابرابري و تعارض منافع که دفتر مطالهاي از مجموعه گزارش 5۳در گزارش شماره 

 آمده: ۳۳و  ۳۲منتشر کرده است، در صفحه  1۳99 ماهن را مهررفاه اجتماعی وزارت کار آ

موزش و آ هاي گوناگون درون و بيرون از نهادهاي مجلس و پژوهشآماري، گزارش هسالنام هارائرغم به

واهيم خبه آن  هایی دارد که در زیراطالعات مرتبط با نابرابري آموزشی در ایران کاستی پرورش، آمار و

ه اســت و آمار این وزارتخانه ادار هآموزش و پرورش برعهد رهدرباها ت توليد دادهمسئولي .پرداخت

ن و فضاهاي کارمندا آموزان، مشخصات معلمان وتعداد و عملکرد دانش ەگوناگونی دربارهاي داده ساالنه

تی وجود العاشود. با وجود این، آمار و اطمنتشر می آموزشی به تفکيك استانی، شهري و روستایی در آن

. ماننده میشوند و محرمانمنتشر نمی شوند یا آنکه محاسبهاهميت آنها یا محاسبه نمیرغم بهدارد که 

 برخی نقایص آماري حوزه آموزش و پرورش:

 ،عدم محاسبه مخارج کل آموزش عمومی .1

 ،و آمارهاها تعارض داده .2

 ،هاای توسط دولت یا مجلس درباره نابرابریمنتشر نکردن گزارش دوره .3

 .برآورد نکردن مخارج ملی آموزش .4
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 آموزشي و پرورشي ناشي از کروناهاي جبران آسيب. 2-4

ه به با توجه به تحوالت پرشتاب دوران کرونا در سبك آموزش عمومی و توسعه آموزش مجازي، نگا

مه نادر کشور، بر هاي آموزشي و تربيتي دوران کروناآسيبالمللی آموزش مجازي و هاي بينجریان

ت به ترسيم افق پژوهانه و در چارچوب سند تحول بنيادین، نسبباید با رویکرد آینده هفتم توسعه ضرورتاً 

 آموزش مجازي در کشور اقدام کند.هاي مدت در آموزش عمومی و روندميان

ود؛ از وجه مانند قبل نخواهد بهيچبهباید پذیرفت که بعد از حضوري شدن مجدد مدارس، شرایط 

ر دآموزان به آموزش مجازي در دوران قرنطينه محل بحث جدي است که مسئله دسترسی دانش طرفی

جبران  انباشته راهاي ایام حضوري شدن آموزش، باید نسبت به آن چاره جدي اندیشيد و عقب ماندگی

 ان شيوعاستراتژیك ریاست جمهوري با عنوان آموزش و پرورش در دورهاي کرد. در گزارش مرکز بررسی

 کرونا آمده است:

هوشمند براي دسترسی به اینترنت آمار و ارقام اصلی باید هاي در زمينه دسترسی به کامپيوتر یا تلفن

درصد از  9/۶است که ده کر. وزیر آموزش و پرورش اعالم شودتوسط وزارت آموزش و پرورش اعالم 

تر از صرف دسترسی به اینترنت ممه آنچهحال اینباآموزان کشور به اینترنت دسترسی ندارند. دانش

درصد کسانی که  ۳0است، سهولت این دسترسی است. طبق نظرسنجی انجام شده در بستر اینترنت 

نحوي به ابزارهاي اتصال به اینترنت دسترسی دارند، با سختی این امکان برایشان فراهم شده است. به

آموزان کشور دانشدرصد از  40ل براي حدود آنالین حداقهاي دهد که امکان آموزشمیاین ارقام نشان 

درصد از  ۳5نظرسنجی حاکی از آن است که حدود هاي راحتی ممکن نبوده است. همچنين دادهبه

 1.اندکردهآموزان به ميزان روزهاي حضور در مدرسه از محتواهاي آموزشی از راه دور استفاده دانش

 برخیآموزان ایجاد کرده است. تی براي دانشدیگر، دوران قرنطينه، شرایط روحی سخطرفاز

 محققان معتقدند:

مشکالت  نتيجه بيماري کرونا و قرنطينه، در بعد فرديدرآموزان دانشکه  استبيانگر این ها یافته

خشم،  شناختی مانند اضطراب، افسردگی، اختالل استرس پس از آسيب، استرس، ناکامی، ترس،نروا

مشکل  آموزان مشکالتی ماننددانشاند. در بعد بين فردي، کردهگی را تجربه حوصلبیاحساس تنهایی و 

و  اجتماعی ناکافیهاي خانواده، محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان، حمایت ياعضادر ارتباط با 

مانند حضور شناختی و اجتماعی  یاند. در بعد آموزشی مشکالتکردهتجربه  راکاهش درآمد خانواده 

آموزش آنالین، افزایش بار شناختی، ضعف انگيزه، مشکالتی در مدیریت یند افرآموزان در نشدا ضعيف

 ۲.نگرانی از ارزشيابی شناسایی شد زمان، و
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ماهه قرنطينه خانگی هجده ها، دوراندرصورت عدم طراحی و آمادگی براي مواجه شدن با این چالش

ه همين ب .رخ خواهد دادانسانی کشور در آینده  ناپذیري براي سرمایهجبرانو آموزش مجازي خسارات 

مچنين هآموزان باید به سالمتی روحی و دانشدليل در برنامه هفتم در عين توجه به سالمتی جسمی 

رونایی یا اتمام فرایند یادگيري آنها نيز دقت کرد و تدبيري اندیشيد که در صورت تداوم شرایط کارتقاي 

 . شودمه این جوانب اخذ آن بهترین تصميم در جمع بين ه

 

 و تهدیدهاي حكمراني تعليم و تربيتها آموزش مجازي؛ فرصت. 2-5

المللی و نساز ارتقاي جایگاه بيتواند زمينهالمللی میمواجهه فعاالنه با فضاي مجازي در عرصه بين

ا آموزش مجازي بنه را فراهم کند و دیگر اینکه این مواجهه فعاالاي گفتمان تعليم و تربيت اسالمی منطقه

ویژه آنکه بهساز توفيق در مقابله با نفوذ فرهنگی جبهه غرب در نسل آینده کشور خواهد شد، زمينه

کمرانی حترین ابزارهاي اعمال ي آموزشی نرم در بستر فضاي مجازي یکی از مهماامروزه توليد محتو

کرده است و  ظام تعليم و تربيت ایجاددرونی را نيز براي نهاي فرصتافزون بر این آموزش مجازي  است.

یکسانی  در کشور دسترسیاکنون هماساسی این حوزه را در خود دارد. هاي چالشتوانایی حل برخی از 

ی افراد به بر فرصت دسترستواند میآموزشی با کيفيت وجود ندارد و همين امر هاي فرصتبه امکانات و 

غيرمترقبه  دیگر از گذشته تاکنون به سبب برخی حوادثسويزاآموزش عالی باکيفيت نيز اثرگذار باشد، 

شدند یمطور مکرر مدارس دچار تعطيلی بههمچون سيل و زلزله و آلودگی هوا و مواردي از این دست 

تواند میي . بنابراین استفاده از آموزش مجازرفتمیترتيب بخش زیادي از زمان آموزش از دست بدینو 

کيفيت باآموزشی هاي فرصتطور برابر به بهسراسر کشور آموزان دانشان کند و این کمبودها را جبر

 دسترسی داشته باشند.

راي نظام آن، این نوع از آموزش تهدیدهایی را نيز بهاي فرصتنقاط قوت آموزش مجازي و  در کنار

ها، پلتفرمها، هجوم ادهخانوآموزان و دانشدوران آموزش مجازي براي هاي آسيبتعليم و تربيت در بردارد. 

هاي دست گرفتن جریان آموزش در کشوربهالمللی براي بينسسات ؤممحتواهاي آموزشی مجازي و 

س از پهاي برنامه هفتم توسعه و تواند در سالاست که میمل أتشدت قابل بهدرحال توسعه موضوعی 

زي پژوهشگاه فضاي مجا کند.رو همی را با مخاطرات جدي روبآن حاکميت ملی در امر آموزش عمو

هاي آموزش از ائتالف جهانی آموزش و حکمرانی پلتفرم»وابسته به مرکز ملی فضاي مجازي در گزارش 

خدمات  ودهد تنها راه مقاومت در برابر موج ائتالف جهانی آموزش نشان می 1۳99 در مهر« راه دور

 هاجمی است:المللی ارائه محتواي آموزشی، اتخاذ رویکرد فعال و تبين

نگاهِ صرِف حراست ملي پاسخگو  ف بدون شكه شرکاي ائتالگاندرت عظيم و چندقبا توجه به 

اي و فراملی منطقههاي ، در پی استفاده از تمام ظرفيتفعال فراملي قبا نگاه فوو باید نخواهد بود 

 ت ...ردیده اسگدر دو سطح ملی و فراملی ارائه  یرو پيشنهادهایاینازباشيم. 
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حاکميت  پدید آمده در آموزش مجازي،هاي و فرصتها در صورت غفلت برنامه هفتم توسعه از تهدید

شویم. ناپذیري مواجه میجبرانرو خواهد شد و با تبعات هملی در امر تعليم و تربيت با چالش جدي روب

هاي ره فعاليتتواند درباآموزش مجازي در داخل کشور، برنامه توسعه میهاي با توجه به ظرفيت

دف فعال فرهنگی در خارج از کشور براي توليد محتواي آموزشی با هفوقمرزي و استراتژي برون

 کشورهاي حوزه نفوذ فرهنگی ایران تصميم بگيرد.

گریزناپذیر  در عين اینکهها و تهدیدهایی که دارد نکته پایانی اینکه، آموزش مجازي با همه فرصت

 در مدرسه باشد زیرا عدم حضور مطلقآموزان دانشین آموزش حضوري تواند جایگزنمیاست اما 

د وفاق را مور يآنها و نهادینه کردن ارزش و باورهاپذیري جامعهروند سو یكازآموزان در مدرسه دانش

آنها  آموزان از فضاي مدرسه و جمع همساالن و تنهاگزینیدچار چالش جدي خواهد کرد، دوري دانش

درسی هاي برنامهروحی و روانی بسياري خواهد شد و دیگر اینکه برخی از هاي آسيبساز در خانه زمينه

رایط پساکرونا ش. بنابراین باید در داردهاي مهارتی و فنی نياز به حضور فيزیکی در مدرسه همچون آموزش

  .کرداز آموزش تلفيقی براي ارتقاي کيفيت آموزشی استفاده 

 

 ي براي توافق جمعي براي تحولبسترعنوان به برنامه. 2-6

عه، عزم ملی بنيادین در آموزش و پرورش کشور از رهاورد اجراي قانون برنامه توس یریزي تحولپیبراي 

 . برنامه هفتم توسعهاستامري ضروري  راستا شدن عناصر فعال در حوزه آموزش و پرورشهمو 

ه موفقيت صورت اميد ب ملی باشد؛ در غير اینگيري این توافق و عزم شکلاي براي زمينهتواند خود می

 اریخبا مروري بر ت 11۲صفحه  در 1۳91 سال جهانيانمطالعات نماید. در برنامه دور از ذهن می

 آموزش و پرورش ایران آمده است:ریزي برنامه

به توان میآموزش و پرورش ایران را  ریزي توسعهبرنامهسال گذشته، سياستگذاري و  50وران حيات د

 :سه مرحله تقسيم نمود

ه چهـارم برنامـ برنامـه اول تـا پایـان)ها ناميـده شـد وليتئمرحله اول: که مرحلـه تمرکـز مـس

ریـزي آمـوزش و برنامهمشخصه اصلی این مرحله تمرکز نسبی کليه امور سياستگذاري و ( عمرانـی

 .کردمیدولت عمل بيش مستقل از وکمکه  (سازمان برنامه)یك نهاد  پـرورش در

ر این د (ساله پنجم و ششم عمرانیپنجبرنامه )ها ناميده شد مرحله دوم: که مرحله تفکيك مسؤليت

ها ها و برنامـهتدریج در تهيه، بررسی، تلفيـق و اجـراي سياسـتگـذاريهدولت بی یاراجتشکيالت  مرحلـه

 .کندمیتر برخورد فعالهاي کالن امهبرنگيرد و قوه مقننه در تصویب میعهده بهتري مهم نقـش

 این مرحلـه تجـارب دوران اسـتقرار جمهـوري اسـالمی ؛سازي براي مشارکتزمينه مرحلهمرحله سوم: 

 ریزي،تدریج در نظام سياستگذاري و برنامههگيرد، در این دوره بمیبردربه بعد را  1۳5۸ایران از سال 

 ات مردم توسط نماینـدگان آنـان در مجلـس شـوراي اسـالمی،نقش مراجع سياستگذاري و اعمال نظر
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 .شودمیصورت بارزتري مشخص بهنقش نهادهاي اجرایی و طرح برنامه 

د دارد. در قبلی عمرانی و توسعه، یك نظام تهيه و تدوین مستقل وجوهاي براي هرکدام از برنامه 

تدوین یند افر کلی برنامه و اصالحهاي سياست غتدوین برنامه پس از تصویب و ابالیند افراخير هاي دوره

. ودشبخشی میریزي برنامه شوراي ۳0نویس احکام برنامه توسط پيشبرنامه، وارد مرحله تهيه اسناد و 

وراي شسپس این اسناد در سازمان برنامه تلفيق و پس از تصویب کليات در هيئت وزیران به مجلس 

ریزي برنامه قانونی را طی کند. در حوزه آموزش و پرورش، شورايتا مراحل  شودمیاسالمی ارسال 

و  اجرایی مرتبط در خارج از وزارت آموزشن مسئوالآموزش به ریاست آموزش و پرورش و عضویت 

ناسی این عهده دارد. باید توجه داشت که پشتوانه کارشبهنویس احکام را پرورش مسئوليت تدوین پيش

که در حالیدردارد. مؤثري امه نقش پررنگ و گيري کلی برنناي اول و جهتگيري سنگ بشورا، در شکل

کارشناسی هاي )مثل آموزش عالی( براي تدوین نسخه اوليه برنامه از پتانسيل جریانها برخی حوزه

کافی هاي رسد پشتوانهمینظر به شود،تخصصی مثل پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران استفاده می

را طوري  رسد باید بسترمینظر بهتدوین برنامه اوليه در حوزه آموزش و پرورش مهيا نيست؛ و براي 

تر تدوین شدهتر و کارشناسی فراهم کرد تا نسخه اوليه که مبناي اصلی قانون مصوب خواهد شد، پخته

آموزش و ریزي برنامه یندافرشناسی آسيبپس از  11۳در صفحه 1۳91 سال جهانيانمطالعه شود. در 

 ترین پيشنهادها براي اصالح، اشاره شده است:اصلییکی از عنوان به پرورش در کشور

تالش جدي در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و سياستگذاري در  .۲

 ،آموزش و پرورش

ها و مراکـز پژوهـشی در همکاري نزدیك آموزش و پرورش با دانـشگاه .۳

حقيقات بنيادي در زمينه سياستگذاري و ت راسـتاي انجـام مطالعـات و

 .ریزي توسعه آموزش و پرورشبرنامه

زطرفی هستيم. ا تعارض تقنينيسازي سند تحول دچار یك عالوه در آموزش و پرورش براي پيادههب

وم از بخش د «الف»سند تحول آموزش و پرورش مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است و طبق بند 

سازي سند را پيادهبراي ریزي برنامه حول شوراي عالی آموزش و پرورش مسئوليتاز فصل هشتم سند ت

 عهده دارد:به

ا و امکانات شوراي عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفيت آموزش و پرورش و سایر نهاده (الف

ارها ساختکار تحقق اهداف، واجرایی، طراحی سازهاي سياست کشور مسئوليت بررسی، تصویب و ابالغ

ها و نظارت بر حسن ها و برنامهو فرایندهاي مربوط، به روزآوري و ترميم، هماهنگی و انسجام در سياست

لکرد هاي تحول راهبردي را برعهده دارد و گزارش پيشرفت اجراي سند و چگونگی عماجراي برنامه

 .دهدی ارائه میانه به شوراي عالی انقالب فرهنگيصورت سالبهوزارت آموزش و پرورش را 

ترین تکليف آموزش و پرورش باید اجراي مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش اصلیبا این حساب 

دیگر، وزارت آموزش و پرورش موظف به اجراي قوانين طرفازسازي سند تحول بنيادین باشد. پيادهدر 
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شده در آن قوانين را جامه عمل تعيين هاي گذاريانه است و باید هدفيتوسعه و بودجه سالهاي برنامه

که در درحالیبين برنامه توسعه و سند تحول باید ارتباط منطقی و طولی برقرار باشد  طبيعتاً بپوشاند. 

اصلی مرتبط با سند تحول )شوراي عالی آموزش و شوراهاي عالی  احکام برنامه توسعه،تدوین یند افر

در فرایند نقشی )نه فعال در این حوزه هاي اندیشکدهر طوهمينپرورش و شوراي عالی انقالب فرهنگی( و 

ندارند. در تدوین احکام ( در فرایند تصویب در شوراي مربوطه در سازمان برنامه و بودجهنه و کارشناسی 

نویس برنامه در وزارت آموزش و تدوین پيش در فرایندبا توجه به آنچه گفته شد بازنگري از این جهت 

هاي تعليم و تربيت، اندیشکدهن فعاالت همه این بردارها )شوراهاي عالی مربوطه، پرورش از جهت مشارک

تر شدن به وفاق عمومی، ایجاد تحرک در بدنه آموزش و پرورش حوزه تعليم و تربيت و ...( براي نزدیك

اجرایی  سازي برنامه تحولی با همراهی همه نيروهاي تعليم و تربيتی )داخل و خارج از بدنهپيادهو تسهيل 

 . کنددولت( منطقی می

 
 هاپيشنهابندي و جمع

بندي کرد و در هر دسته توان به چهار دسته کلی تقسيمگانه مطرح شده در گزارش را میپانزدهنکات 

 هایی ناظر به عمل ارائه داد:بنديجمع

 

 تدوین برنامه توسعهیند افرناظر به هاي آسيب

توسعه باید با استفاده حداکثري از توان علمی و تخصصی هاي برنامه با توجه به آنچه گفته شد، تدوین

 ساز به پيش رود.اجماعکشور و در فرایندي 

کلی تحول در هاي سياست سند تحول بنيادین، همچوندستی باالاسناد نسبت برنامه با  همچنين

عناصر اصلی دخيل در  هکدرحالی .باشدشفاف باید  ش و بيانيه گام دوم انقالب اسالمیآموزش و پرور

نظر بهطراحی و پایش سند تحول و ... در فرایند تدوین برنامه توسعه حضور جدي ندارند. از این جهت 

نویس اوليه از کارشناسان رش در مرحله کارشناسی و تهيه پيشوزارت آموزش و پروبهتر باشد رسد، می

. عالوه بر این مناسب است که نمایندگان شوراهاي هاي مرتبط نيز استفاده کندها و اندیشکدهو از دانشگاه

و پرورش در مرحله نهایی کردن دخيل همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش 

سازمان برنامه و بودجه حضور داشته آموزش ریزي برنامه در شورايعضو عنوان به نویس برنامهپيش

يقات مجلس شوراي اسالمی نيز اگر در جلسات حضور باشند. حتی نماینده کميسيون آموزش و تحق

 کند. میکمك داشته باشد بر غناي مباحث و حصول اجماع 
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 ناظر به مقدمات تدوین برنامه توسعههاي آسيب

باید مربوط به ها روز و شفاف در آموزش و پرورش هستيم. این آماربههاي نيازمند آمارریزي برنامه براي

بی به خوآموزش و پرورش را وضعيت انتظارات سند تحول بنيادین، بر مبتنی هایی باشند کهشاخص

يازمند ناما در مواردي  ،هاي قبلی کمك گرفتتوان از برخی شاخصتوصيف کنند. براي این توصيف، می

 هاي جدید متناسب با سند تحول هستيم. تعریف شاخص

شناسی عالمانه از آسيبو نيز  ایران بعد از رسيدن به توصيف مناسب از وضعيت آموزش و پرورش

ین بخش ادر  را برنامه هفتم توسعههاي اولویت تواندالیل ناکامی در اجراي برنامه ششم توسعه، می

 گيري و تدوین برنامه آغاز شود.جهتها، اولویتانتخاب کرد تا براساس آن 

 

 ناظر به چارچوب تدوین برنامه توسعههاي آسيب

محور اصلی که وقتیدهد مگر نویسی است اما این مهم رخ نمیبرنامههاي یکی از ضرورتها تعيين اولویت

و ها سياست باید اهداف، ي تعيين شده نيزهااولویتبر بنا .گرانيگاه مرکزي معين شودعنوان به برنامه

راهم باشد؛ از ا فاي تدوین شود که قابليت نظارت و ارزیابی اجراي آنهگونهاجرایی متناظر بههاي برنامه

جهت ی کمهاي تعيين شاخصاحکام و نيز ناپذیري تفسيرو پذیري برنامه، صراحت مسيرهاي نظارت

ارچوب برنامه تدوین برنامه، اجماع کافی براي چیند افر. اگر با اصالح گيري ميزان پيشرفت استاندازه

قق و تح بودنهادي خواهد ينباي ئلهشکل گرفته باشد، پيگيري مربوطه و نظارت بر اجراي آن مس

 آميز برنامه را در دسترس قرار خواهد داد.موفقيت

ه باشد؛ انه را ترسيم کرديسالریزي باید خطوط کلی بودجه توسعه پذیري، برنامهدر کنار نظارت

 وب دیده شود.تواند در این چارچانه داشته باشند، میيسالهاي انتخاب اهدافی که قابليت تجزیه به گام

 

 محتوایي برنامه توسعههاي ضرورت

د توجه به سازي سند تحول بنيادین، نيازمنهاي پيادهآموزش و پرورش امروز، در کنار توجه به ضرورت

آموزشی و پرورشی هاي صراحت در سند به آنها اشاره نشده باشد: جبران آسيببهمسائلی است که شاید 

کمرانی حآموزش مجازي براي هاي و فرصتها به تهدیدناشی از آموزش مجازي در دوران کرونا و توجه 

 تعليم و تربيت کشور از این جمله هستند.

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

۳۶ 

 

 منابع و مآخذ

 .قانون برنامه اول عمرانی کشور .1

 .برنامه تفصيلی اول عمرانی کشور مصوب کميسيون برنامه مجلس .۲

 .قانون برنامه دوم عمرانی کشور .۳

 .يون برنامه مجلسبرنامه تفصيلی دوم عمرانی کشور مصوب کميس .4

 .قانون برنامه سوم عمرانی کشور .5

 .گزارش اصول و اهداف برنامه عمرانی چهارم .۶

 .نظر شده برنامه عمرانی پنجمتجدیدخالصه  .7

 .برنامه عمرانی ششمهاي مشیها، خطها، سياستگزارش خطوط کلی، هدف .۸

(، 1۳7۲-1۳۶۸اسالمی ایران )ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري قانون برنامه پنج .9

 .مجلس شوراي اسالمی 11/11/1۳۶۸مصوب 

، 1۸فصل -،1۳۶۸پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  .10

 .آموزش و پرورش

(، 1۳7۸-1۳74ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )قانون برنامه پنج .11

 .۲0/09/1۳7۳مصوب 

اقتصادي در برنامه دوم توسعه هاي اجرایی بخشهاي و برنامهها اساسی، سياستهاي مشیها، خطهدف .1۲

 .، بخش آموزش7فصل ،1۳74اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، اسفند 

(، 1۳۸۳-1۳79ایران )ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی پنجقانون برنامه  .1۳

 .مجلس شوراي اسالمی 17/01/1۳79مصوب 

، جلد دوم 1۳7۸شهریور  سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، .14

 .، آموزش و پرورش عمومی10فصل -الیحه برنامه ۲پيوست شماره 

 .1۳9۲ ، ابالغی مقام معظم رهبري،هاي کلی ایجاد تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورشسياست .15

 .1۳90، مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی، موزش و پرورشسند تحول بنيادین آ .1۶

(، مصوب 1۳۸۸-1۳۸4ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )پنجقانون برنامه  .17

 .مجلس شوراي اسالمی 11/07/1۳۸۳

، 1۳۸۳چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،  مبانی نظري و مستندات برنامه .1۸

 .۲و 1جلد 

(، 1۳94-1۳90ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )پنجقانون برنامه  .19

 .15/10/1۳۸9مصوب 

 .1۳۸9ري اسالمی ایران، دستی تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوباالاسناد  .۲0

(، 1400-1۳9۶ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )پنجقانون برنامه  .۲1

 .مجلس شوراي اسالمی 14/1۲/1۳95مصوب 

-1۳95ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )پنجسند تفصيلی برنامه  .۲۲

 .1۳94(، ۲حوزه بخشی )-( 1۳99

 



 

 

۳7 

 اب( 1۳99-1۳95سند تطبيق برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) .۲۳

 .7۶و  75بند  ،1۳94گانه برنامه ششم توسعه، بهمن  ۸0کلی هاي سياست

-1۳95انداز( )چشمنظام تهيه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران )سومين برنامه  .۲4

 .1۳94(، مرداد 1۳99

، هاچالشها و بآسيتوسعه در ایران؛  ریزيبرنامههفتاد سال  ،غالمی نتاج اميري، سعيد؛ زاده، فتح اهللآقاسی .۲5

 .1۳99، نگري سازمان برنامه و بودجه کشورآیندههاي توسعه و پژوهشانتشارات مرکز 

 .1۳9۶، ، نشر نی1۳1۶-1۳5۶در ایران ریزي برنامه ،کریمی، محسن؛ نيلی، مسعود .۲۶

هيه شده ت-کلی برنامه ششم هاي سياست گزارش نقد و بررسی الیحه احکام برنامه ششم توسعه و انطباق با .۲7

 .توسط امير بهشتی

 .1۳90سند تحول بنيادین آموزش و پرورش، شوراي عالی انقالب فرهنگی، آذرماه  .۲۸

هاي مقابله با آموزان و راهکاردانشي کرونا در شناختی و آموزشی بيمارروانهاي پيامد، ابوالمعالی، خدیجه  .۲9

 . 1۳99 ،5۶شماره  شناسی تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی،روان، فصلنامه هاآن

لنامه فص اي آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر،توسعههاي سياست بررسی و تحليل ،جهانيان، رمضان  .۳0

 . 1۳91 ،19تخصصی علوم سياسی، شماره 

العات تهيه شده توسط دفتر مط ،فقر، نابرابري و تعارض منافعهاي از مجموعه گزارش 5۳ه گزارش شمار .۳1

 .1۳99مهرماه  ،معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار

پژوهی آیندهگروه حکمرانی و  –هاي آموزش از راه دور گزارش ائتالف جهانی آموزش و حکمرانی پلتفرم .۳۲

 .1۳99مهر ماه  ،پژوهشگاه مرکز ملی فضاي مجازي

ت هاي استراتژیك ریاسمرکز بررسی ،گزارش آموزش و پرورش در دوران شيوع کروناجالل،  کریميان، .۳۳

 .1400خرداد  ،جمهوري
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