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موانع اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

چکيده
سند تحول بنیادين آموزش و پرورش با هدف ايجاد تحول در همه ساحتها و اركان نظام
آموزش و پرورش مبتنيبر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي در سال  1390به تصويب رسید.
براساس فصل هشتم اين سند ،سیاستگذاري كالن و نظارت راهبردي بر اجراي سند
برعهده شوراي عالي انقالب فرهنگي ،تصويب سیاستهاي اجرايي برعهده شوراي عالي
آموزش و پرورش و اجراي سند نیز برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاري ساير
دستگاهها و نهادهاي ذيربط ميباشد.
مطالعه بازه زماني  9سال گذشته از تصويب سند تاكنون ،نشان ميدهد كه سند
تحول در اجرا با چالش هاي بسیاري مواجه بوده است ،نظارت راهبردي بر اجراي سند
تقريباً صورت نگرفته ،سند در بازههاي زماني پنجساله ترمیم و بازنگري نشده ،شش
زيرنظام اجرايي سند در بازه زماني يکساله مقرر در فصل هشتم سند تصويب نشدند و در
حوزه قانونگذاري نیز تقريباً هیچ قانوني درخصوص اجراي سند به تصويب نرسید.
مهمترين موانع و چالشهاي اجراي سند تحول عبارتند از :عدم پیشبیني ضمانت اجرايي
سند تحول بنیادين ،عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش متناسب با سند تحول
بنیادين ،عدم تصويب قوانین پیشبیني شده در سند تحول بنیادين ،كوتاهي دولت در ارائه لوايح
الزم در اين خصوص به مجلس ،عدم ارائه طرحهاي قانوني در راستاي سند تحول توسط مجلس
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شوراي اسالمي ،عدم تهیه نقشه راه براي همکاري ساير نهادها و دستگاهها ،تأخیر هشتساله در
تهیه زيرنظامهاي سند تحول بنیادين ،عملیاتي نبودن زيرنظامها و عدم تهیه شاخصهاي
عملیاتي كميوكیفي قابل رصد ،سنجش و ارزيابي.
براساس اين آسیبشناسي ،پیشنهادهايي جهت ايجاد تحول در آموزش و پرورش با
محورهاي تعیین وظايف شورايعالي انقالب فرهنگي ،شورايعالي آموزش و پرورش ،وزارت
آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسالمي درخصوص اجراي سند تحول بنیادين و
سیاستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ارائه شده است.
مقدمه
دغدغه تغییر بنیادين آموزش و پرورش بیش از سه دهه همواره در حوزه آموزش و پرورش
و نهادهاي مرتبط با آن ،مطرح بود تا اينکه پس از بررسيها و مطالعات كارشناسي در
شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي عالي انقالب فرهنگي ،سند تحول بنیادين آموزش
و پرورش در آذرماه  1390به تصويب رسید.
اين سند با  23هدف عملیاتي و  131راهکار در پي ايجاد تحول بنیادين در نظام
آموزش و پرورش مبتنيبر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي است .آنچه بهعنوان يك مسئله
اساسي بهويژه با گذشت حدود  9سال از تصويب سند ،پیش روي كارشناسان و پژوهشگران
حوزه تعلیم و تربیت قرار دارد ،بررسي و آسیبشناسي اجراي سند تحول بنیادين است.
ازاينرو گزارش حاضر سعي دارد ناظر به حوزههاي مختلف مرتبط با سند تحول بنیادين
در سطوح قانونگذاري ،نظارت و اجرا مهمترين موانع و چالشها را احصا و به ارائه راهحل
در مقابل هريك بپردازد.
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اما از آنجا كه براساس متن سند مهمترين نهادها و دستگاههاي مرتبط با تحول
بنیادين در آموزش و پرورش عبارتند از :مجلس شوراي اسالمي (تصويب راهکارهاي مرتبط
با اصالح ،بازنگري و تصويب قوانین) ،شوراي عالي انقالب فرهنگي (سیاستگذاري و
تصمیمگیري كالن و ارزيابي و نظارت راهبردي) ،شوراي عالي آموزش و پرورش (بررسي،
تصويب و ابالغ سیاستهاي اجرايي) و وزارت آموزش و پرورش (نهادينهسازي و تدوين
برنامههاي اجرايي سند بهويژه  6زيرنظام اصلي و اجراي آنها) ،الزم است بهلحاظ اجرايي
پیشنهادهايي ناظر به دستگاههاي مزبور ارائه شود.
بر همین اساس ،در گزارش پیش رو ابتدا متناسب با سطوح قانونگذاري ،نظارت و
اجراي سند ،مهمترين چالشها و موانع اجرايي احصا ميشود سپس ناظر به دستگاههاي
ذيربط پیشنهادهاي عملیاتي ارائه ميگردد.
الف) آسيبشناسي
 .1قانونگذاري
 .1-1عدم تنقيح قوانين و مقررات آموزش و پرورش
ـ از ابتداي شکل گیري نهاد آموزش و پرورش در دوره معاصر ،اين نهاد با مجموعهاي از
قوانین اداره ميشود كه در سه دوره قاجار ،پهلوي و جمهوري اسالمي تصويب شدهاند و
با وجود سند تحول بنیادين ،هنوز برخي از اين قوانین بدون هرگونه تغییر يا بازنگري
متناسب با سند تحول بنیادين بر مجموعه وزارت آموزش و پرورش حاكم ميباشند .در
حالي كه نهاد قانونگذار در اين خصوص ،دو وظیفه دارد كه البته هیچكدام تاكنون تحقق
نیافتهاند ،نخست آنکه بايد اين مجموعه قوانین متناسب با سیاستهاي كلي ايجاد تحول
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در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادين مورد بازنگري قرار گیرند و دوم آنکه براساس
متن سند تحول ،اجراي اين سند نیازمند به تصويب قوانیني است كه بهصراحت يا ضمني به
آنها اشاره شده است .موضوعي كه دولت ميبايست لوايح قانوني مورد نیاز را جهت طي
تشريفات قانوني به مجلس ارائه دهد كه تاكنون اتفاق نیفتاده است .نمونههايي از اين قوانین:
 قانون تأسیس سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس كشور ،مصوب سال 1354
 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،مصوب سال 1358
 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش ،مصوب اسفند سال 1366
 قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق كشور،
مصوب سال 1372
 قانون اصالح اليحه قانوني راجع به تشکیل شوراي عالي آموزش و پرورش ،مصوب سال 1381
 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش ،مصوب سال 1374
 قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمان حقالتدريسي ،مصوب سال  1388و اصالحات
و الحاقات بعدي آن تا سال 1399
 آيیننامه اجرايي مدارس ،مصوب سال 1379
ـ هماكنون برنامه هاي متعددي ذيل اهداف عملیاتي سند و راهکارهاي آن در قالب 6
زيرنظام( ،حسب حوزههاي ستادي ،استاني و مدرسهاي) تدوين شده و مدرسه بايد
برنامههاي پراكنده سهم خويش را كه در  6زيرنظام آورده شده است به اجرا درآورد .حال
آنکه ،برآيند برنامههاي سهم مدرسه در  6زيرنظام ،شمولیت و اثربخشي الزم به مثابه
برنامۀ تحول مدرسه را در تراز سند تحول نداشته و تنها بار سنگیني بر دوش مدرسه
است ،اين در حالي است كه سند تحول بايد در مدرسه به اجرا درآيد و تبلور اجرايي آن
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در آيیننامه اجرايي مدارس نمود يابد .لذا آيیننامه اجرايي مدارس بايد جزء اولین
برنامههاي مصوب وزارت آموزش و پرورش ميبود كه براساس سند تحول بنیادين مورد
بازنگري قرار ميگرفت ،اما متأسفانه تاكنون و بعد از گذشت  9سال از تصويب سند ،هنوز
آيیننامه اجرايي مصوب سال  1379در مدارس جاري ميباشد.
 .1-2عدم تصويب قوانين پيشبيني شده در سند تحول بنيادين
ـ سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ،سند باالدستي و سیاستگذاري كالن است و از
اين حیث همه مؤلفههاي آن بهطور مستقیم قابل اجرا نميباشند ،بلکه برخي از اهداف
عملیاتي و راهکارهاي اجرايي آن نیازمند قانونگذاري ميباشند ،به اين نحو كه برخي
راهکارهاي سند تحول بنیادين ،بهصورت صريح يا ضمني متضمن تصويب قانون جديد يا
بازنگري و اصالح قوانین موجود ميباشند .در راستاي تحقق اين راهکارها ،بايد دولت اليحه
ارائه ميداد يا اينکه مجلس طرح ارائه دهد .بررسي قوانین يك دهه اخیر در حوزه آموزش
و پرورش نشان ميدهد كه تقريباً از حدود  17قانون مصوب در اين حوزه 11 ،فقره قانون
درخصوص استخدام حقالتدريسان ،آموزشیاران نهضت سوادآموزي و مربیان پیشدبستاني
در وزارت آموزش و پرورش است و هیچكدام از اين قوانین درخصوص قاعدهگذاري و
ضابطهگذاري براي تأمین نیروي انساني مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش متناسب با
اهداف سند تحول بنیادين نبوده است .به بیان ديگر طي يك دهه اخیر ،تقريباً هیچ طرح
يا اليحه اي در راستاي اجراي سند تحول بنیادين آموزش و پرورش به مجلس ارائه نشده
است و قانوني در اينباره به تصويب نرسیده است.
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برخي از موارد مطروحه در سند كه نیازمند به قانونگذاري است عبارت است از :تعیین
سن قانوني الزمالتربیه ،تغییر مبناي تقويم آموزشي ،اصالح قوانین اداري و استخدامي،
تفکیك دورههاي تحصیلي به چهار دوره ،تعیین طول مدت آموزش عمومي و اجباري .در
ادامه برخي از راهکارهاي مندرج در سند تحول بنیادين كه متضمن قانونگذاري صريح يا
ضمني بوده ،آورده شده است:
 راهکار  -9-1ايجاد تسهیالت قانوني و س ازوكارهاي تشويقي و انگیزشي الزم اعم از
مادي و معنوي ،براي بسط فرهنگ نیکوكاري و تعاون ،مشاركتپذيري و مشاركتجويي
در جامعه و در بین دانشآموزان
 راهکار  -9-4تقويت و گسترش مدارس غیردولتي و بازنگري قوانین موجود
 راهکار  -10-3اصالح قوانین و مقررات موجود استخدامي مالي و اداري
 راهکار  13-1نظام جذب نیروي انساني
 راهکار  -13-1اصالح قوانین و مقررات موجود در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزش
و پرورش استانها ،مناطق و مدارس ،متناسب با مقتضیات تربیتي
 راهکار  -19-1ايجاد سازوكارهاي قانوني و ساختار مناسب براي سنجش و ارزشیابي
عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي
 راهکار  -21-10بازطراحي و ساماندهي تقويم سال تحصیلي با رعايت انعطاف و توجه
به شرايط اقلیمي و با تأكید بر بهینهسازي تعطیالت
 راهکار  -5-8ساماندهي و بهكارگیري بهینه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادالنه
آن در سراسر كشور
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 راهکار  -11-1استقرار نظام ملي تربیتمعلم و راهاندازي دانشگاه ويژه فرهنگیان با
رويکرد آموزش تخصصي و حرفهاي تربیتمحور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري
دستگاههاي ذيربط
 راهکار  -20-5طراحي سازوكارهاي تنوعبخشي به منابع مالي دولتي و غیردولتي از
قبیل موقوفات و امور خیريه
 راهکار  -20-7تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي
سیاستگذاري و نظارتي نظام از طريق تسهیل تأسیس مدارس غیردولتي و حمايت از
فعالیتهاي آموزشي آنان
 .1-3فقدان پيشبينيهاي الزم براي تحقق سياستهاي كلي ايجاد تحول در
نظام آموزش و پرورش از طريق وضع قانون و مقررات
ـ سند تحول بنیادين در سال  1390تصويب و ابالغ شد و سیاستهاي كلي ايجاد تحول
در نظام آموزش و پرورش ابالغي مقام معظم رهبري در سال  1392ابالغ شد .بايد توجه
داشت كه سیاستهاي كلي حوزه آموزش و پرورش سند باالدستي همه قوانین و مقررات
حوزه آموزش و پرورش است ،قوانین و مقرراتي كه گاهي قدمت آنها به بیش از يك قرن
ميرسد و هنوز بر وزارت آموزش و پرورش حاكم ميباشند ،بنابراين ضرورت دارد:
 .1قوانین و مقررات حاكم بر وزارت آموزش و پرورش منطبق با سیاستهاي كلي
مورد بازنگري و اصالح قرار گیرند.
 .2قوانین و مقررات مورد نیاز براي اجراي سیاستهاي كلي ايجاد تحول در نظام
آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن به تصويب برسد.
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 .3سند تحول بنیادين آموزش و پرورش مبتنيبر سیاستهاي كلي مورد بازنگري و
ترمیم قرار گیرد.
 .4سند تحول بنیادين مبتنيبر سیاستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و
پرورش براي مجريان نظام تعلیم و تربیت تفهیم و تبیین شود.
اين موارد با گذشت حدود هفت سال از ابالغ سیاستهاي كلي ،تحقق نیافته و نه تنها
قانوني در اينباره به تصويب نرسیده ،بلکه سند تحول بنیادين نیز براساس سیاستهاي
كلي مورد بازنگري و ترمیم قرار نگرفته است.
 .1-4عدم بهروزرساني سند تحول بنيادين
بهروزرساني سند تحول بنیادين نیاز به همکاري مشترک نهادهاي ذينفع و با تقسیم
وظايف مشخص دارد و هر پنج سال بايد اين امر صورت بگیرد و مجلس بر اين امر بايد
نظارت داشته باشد .نکته مهم در اين خصوص آن است كه با توجه به ابالغ سیاستهاي
كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ازسوي مقام معظم رهبري در سال 1392
يعني دو سال بعد از تصويب سند تحول ،بهروزرساني و انطباق سند با سیاستهاي كلي
انجام نشده است.
 .2ضمانت اجرا و نظارت
 .2-1عدم پيشبيني ضمانت اجرايي مناسب
تحقق اهداف عملیاتي سند تحول بنیادين از مسیر  131راهکار اجرايي پیشبیني شده
است كه مسئولیت نهادينهسازي و اجراي آنها برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاري
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تمامي دستگاهها و نهادها بهويژه رسانه ملي گذاشته شده است .جداي از تعیین دستگاه
مجري اين سند ،آنچه بسیار مهم و ضروري بهنظر ميرسد ،قاعدهگذاري درخصوص
ضمانت اجرايي سند است به اين نحو كه در صورت عدم اجراي سند يا تأخیر در اجراي
آن توسط وزارت آموزش و پرورش يا ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط ،چگونه ميتوان
اين دستگاهها را مورد بازخواست و سؤال قرار داد؟ توضیح آنکه وزارت آموزش و پرورش
با گذشت حدود  9سال از تصويب سند ،بهطور مناسب درخصوص اجراي سند از طرف
نهادهاي نظارتي و مجلس شوراي اسالمي مورد پرسش قرار نگرفته و همین امر سبب
شده است كه زيرنظامهايي كه بايد در سال نخست تصويب سند ،تهیه و تدوين ميشدند
حدود  8سال به طول بینجامند.
 .2-2عدم تهيه شاخصهاي عملياتي كمّي و كيفي قابل رصد
فقدان شاخصهاي سنجش پیشرفت اهداف سند و عدم طراحيهاي ناظر به اين امر از موانع
جدي اجراي سند تحول ميباشد ،زيرا تحقق اجراي سند تحول ،نیازمند رصد و پايش میزان
عملکرد و آسیبشناسي مسیر اجراست به اين نحو كه روشن شود بعد از هر سال چه میزان
از سند تحول به اجرا درآمده و چه موانع و آسیبهايي در اينباره وجود داشته است؟ بنابراين
با توجه به عدم تدوين شاخصهاي عملیاتي كميوكیفي ذيل سند تحول تا به امروز ،بحث
درخصوص میزان اجرايي شدن سند ،مستند و متقن بهنظر نميرسد.
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 .2-3عدم نظارت عملياتي مجلس شوراي اسالمي بر اجراي سند تحول بنيادين
نظارت عام و عملیاتي بر اجراي سند تحول بنیادين آموزش و پرورش برعهده مجلس است،
اين كاركرد مجلس درخصوص سند تحول بنیادين ،هرچند در متن سند نیامده است ،اما
وظیفه ذاتي مجلس است .با اين حال ،بهدلیل عدم تعیین شاخصهاي سنجش پیشرفت
اهداف سند ،مجلس تاكنون نتوانسته بهدرستي بر اجراي سند نظارت داشته باشد.
 .2-4عدم نظارت راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي بر اجراي سند تحول بنيادين
براساس بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادين« :سیاستگذاري و تصمیمگیري كالن
و نیز ارزيابي و نظارت راهبردي فرايند تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي
برپايه اين سند به عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است» .همانطور كه پیشتر گفته
شد ،الزمه اعمال نظارت بر اجراي سند ،تدوين شاخصها و مؤلفههاي ارزشیابي و سنجش
پیشرفت اهداف سند ميباشد كه اين مهم تاكنون تدوين نشده است و شوراي عالي انقالب
فرهنگي در اجراي بند «د» از فصل هشتم ،تاكنون تقريباً اقدامي كه بتواند منتهي به
اجراي سند تحول شود ،انجام نداده است.
 .3چالشهاي اجرايي سند تحول
 .3-1تأخير هشتساله در تهيه زيرنظامهاي سند تحول بنيادين
ـ براساس فصل هشتم سند تحول ،وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادينهسازي و
اجراي سند ملي آموزش و پرورش و طراحي و تدوين برنامههاي اجرايي تحول راهبردي
را برعهده دارد و بايد برنامههاي خود بهويژه زيرنظامها را ظرف مدت يکسال پس از تصويب
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سند به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند .اما تدوين و تصويب اين زيرنظامها
هشت سال به اطاله انجامید ،اين در حالي است كه اساساً اجراي سند تحول بنیادين از
مسیر برنامههاي زيرنظامها تحقق مييابد و بدون تصويب اين برنامههاي اجرايي و
عملیاتي ،نميتوان چندان سخني از اجراي سند تحول و میزان تحقق آن به میان آورد.
 .3-2عملياتي نبودن زيرنظامها
ـ اگرچه متن سند در برخي مواد سیاستي و توصیهاي است ،اما انتظار ميرود كه در
زيرنظامهاي سند ،اين مسئله رفع شده باشد و ادبیات آن كامالً عملیاتي و اجرايي نگاشته
شده باشند در حالي كه در برخي موارد متن زيرنظامها از متن سند تحول كليتر است و
همین امر مانع جدي تبیین سند تحول براي مجريان نهاد تعلیم و تربیت بهويژه معلمان
ميباشد و موجبات سردرگمي آنها را فراهم ميكند.
 .3-3عدم تهيه نقشه راه براي همکاري ساير نهادها و دستگاهها
ـ براساس بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادين آموزش و پرورش« ،تمام دستگاهها و
نهادها ،به ويژه رسانه ملي ،موظفند در چارچوب اين سند ،همکاري الزم با نظام تعلیم و
تربیت رسمي عمومي را براي تحقق اهداف تحول بنیادين آموزش و پرورش معمول دارند.
گزارش نحوه و میزان همکاري دستگاهها بهصورت سالیانه توسط وزير آموزش و پرورش به
شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه خواهد شد» .به بیان ديگر ،سند تحول بنیادين ،سند نظام
آموزش و پرورش است و نه سند وزارت آموزش و پرورش ،همانگونه كه سیاستهاي كلي
ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز اين گونه است.
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بديهي است كه مفهوم نظام با دستگاه اجرايي تفاوت دارد و در نظام ،مجموعهاي از
دستگاهها و نهادها با يکديگر همکاري دارند .بنابراين اگرچه در اجراي سند تحول بنیادين،
وزارت آموزش و پرورش محوريت دارد ،اما ساير دستگاهها و نهادها همچون رسانه ملي ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،سازمان برنامه و بودجه كشور،
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در اينباره نقشها و
وظايفي برعهده دارند كه بايد در آن چارچوب با وزارت آموزش و پرورش همکاري داشته
باشند ،افزون بر اين وظايف و نقشها ،سطح ديگري از همکاري آن است كه دستگاهها و
نهادها اقداماتي خالف سند تحول بنیادين انجام ندهند.
الزمه اين سطح از همکاري ساير دستگاهها و نهادها در اجرايي شدن سند تحول
بنیادين ،تهیه نقشه اقدام و همکاري ملي است به نحوي كه وظايف و نقشهاي ساير
نهادها و دستگاهها بهطور صريح و جزئي مشخص شده باشد .درخصوص تحقق اين گام
مهم از اجرايي شدن سند تحول بنیادين بايد گفت نقشه راه براي همکاري ساير نهادها و
دستگاهها بهلحاظ تقسیم وظايف عملیاتي تهیه نشده و اين خأل سبب شده تا دستگاهها و
نهادها همکاري الزم را با وزارت آموزش و پرورش نداشته باشند و باالتر از اين ،برخي
دستگاهها اقداماتي ضد سند تحول و مغاير با اهداف آن انجام دهند.
 .3-4عدم پيشبيني رديف بودجه مشخص با نام «اجراي سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش» يا «اجراي سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش»
ـ يکي از نشانههاي نبود عزم جدي براي اجراي سند تحول ،نبود رديف بودجهاي ويژه
اجراي سند تحول بنیادين ذيل بودجه وزارت آموزش و پرورش است .با اين توضیح كه
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اگرچه سند تحول كلیت نظام تعلیم و تربیت را در برميگیرد و همه بودجه آموزش و
پرورش بايد براساس سند تحول بنیادين هزينه شود ،اما بايد در نظر داشت كه اجراي
برنامههايي نظیر آگاهيبخشي ،راهبري و تبیین سند تحول براي مخاطبان بهويژه معلمان
نیازمند اعتبارات ويژه ميباشد .جالب آنکه سالها وزارت آموزش و پرورش براي اجراي يکي
از برنامههاي يونسکو با عنوان (آموزش براي همه) ،تحت رديف خاصي با شماره 127500-8
اعتبارات دريافت ميكرده است.
 .3-5عدم تبيين صحيح از سند و گفتمانسازي آن در ستاد و صف آموزش و پرورش
ـ سند تحول بنیادين در بدنه وزارت آموزش و پرورش و مديران اين وزارتخانه بهخوبي
تبیین نشد و سالها به طول انجامید تا برخي از مفاهیم و اصطالحات ذيل سند درک
شود ،به نحوي كه در ابتداي تصويب سند ،رابطه ساحتهاي 6گانه با زيرنظامهاي ذيل
سند و نقش اين زيرنظامها در اجراييسازي و عملیاتي كردن آن روشن نبوده است.
 .3-6عدم اولويتبندي در اجراي سند تحول
ـ با توجه به اينکه سند تحول بنیادين براي اجرا ،فاقد اولويتبندي بوده و برنامه اجرايي
سند در سال  1397تدوين شد ،بنابراين اين وزارتخانه حداقل طي مدت هفت سال بدون
هیچگونه نقشه از پیش تعیینشدهاي ،بهصورت انتخابي ،اقتضايي و بعضاً تحت تأثیر ساليق
و عاليق مديران و مسئوالن وزارتخانه عمل كرده و همین امر سبب ايجاد نوعي اغتشاش
در اجراي ابعاد تحول شد كه نمونه آن اجراي طرح  3-3-6بود.
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 .3-7عدم ثبات مديريت در سطح كالن وزارت آموزش و پرورش
ـ عدم ثبات مديريت در وزارت آموزش و پرورش ميتواند يکي از موانع جدي اجراي سند
تحول در آموزش و پرورش باشد و اين موضوع در وزارت آموزش و پرورش تقريباً بیش از ساير
وزارتخانههاست به نحوي كه از سال  1390تا امروز ،آموزش و پرورش بیش از  6وزير و
سرپرست داشته ،يعني میانگین عمر وزارت ،يك سال و نیم بوده است .انتصابات بعضاً سیاسي
و در مواردي عدم توجه كافي به شايستهگزيني و شايستهساالري در انتصابات در سطوح ملي
و محلي وزارتخانه به اين وضعیت نیز دامن زده است .همه اينها در حالي است كه با توجه به
زمانبر بودن اجراي برخي اقدامات تحولي در وزارت آموزش و پرورش ،ثبات مديريت ميتواند
بهمثابه يکي از پیشرانهاي مهم در اينباره عمل نمايد.
اگرچه بايد توجه داشت كه اساساً پیشبیني و تصويب اسناد راهبردي كالن سند تحول
بنیادين براي يك نظام و نهاد ،براي آن است كه تغییرات مديران و جريانات سیاسي حاكم،
باعث ايجاد تغییر در جهتگیري و عملکرد سازمان نشود .بنابراين صرف تغییرات مديران و
مسئوالن وزارتخانه آموزش و پرورش ،دلیل و توجیه مناسبي براي عدم اجراي مفاد اين سند
از طرف مسئوالن وزارت آموزش و پرورش قلمداد نميشود و ضرورت دارد نهادهاي نظارتي
و مجلس شوراي اسالمي و ساير نهادهاي فرادستگاهي مطالبه اجراي سند را بهطور جد
پیگیري كنند .نکته ديگر درخصوص تغییرات پيدرپي مسئوالن وزارت آموزش و پرورش
اين است كه ضرورت دارد مجلس شوراي اسالمي متناسب با اسناد باالدستي اين وزارتخانه،
حساسیت بیشتري نسبت به انتخاب وزير پیشنهادي و انطباق برنامه پیشنهادي وي با اسناد
باالدستي مذكور داشته باشد.
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ب) پيشنهادها
در دو بخش قبلي گزارش به بررسي چالشها و موانع اجرايي سند تحول بنیادين در
سطوح قانونگذاري و ضمانت اجرايي ،نظارت و اجرا پرداخته شد .ازاينرو و براساس
يافتههاي اين بخش در ادامه راهکارهاي مربوطه در راستاي تحقق تحول بنیادين آموزش
و پرورش ناظر به دستگاههاي ذيربط ارائه ميشود.
 .1مجلس شوراي اسالمي
ـ تصويب طرح/اليحهاي با هدف تأمین ملزومات تقنیني اجرايي شدن سیاستهاي كلي
ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و نیز تأمین مقدمات تقنیني الزم براي اجراي مفاد
سند تحول در نظام آموزش و پرورش (مبتنيبر سیاستهاي كلي و سند تحول بنیادين)
ـ تنقیح و بازنگري در قوانین حاكم بر وزارت آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادين
ـ تصويب قوانین مورد نیاز براي اجراي سند (موضوع راهکارهاي تقنیني صريح و ضمني
سند تحول)
ـ نظارت كمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوري بر آيیننامه اجرايي مدارس كه توسط
شوراي عالي آموزش و پرورش در حال بازنگري و اصالح است.
ـ نظارت مجلس بر اجراي سند تحول مبتنيبر شاخصهاي اجراييسازي سند و زمانبندي
اقدامات
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 .2شوراي عالي انقالب فرهنگي
ـ تصويب شاخصهاي كميوكیفي سنجش پیشرفت سند در هريك از بخشهاي گوناگون
سند اعم از زيرنظامها و ...كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين شده است.
ـ ارزيابي و نظارت راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي بر اجراي سند تحول براساس شاخصها
ـ ترمیم اصل سند تحول بنیادين در میانمدت
 .3شوراي عالي آموزش و پرورش
ـ تدوين شاخصهاي كمّيوكیفي سنجش پیشرفت سند در هريك از بخشهاي سند اعم
از زيرنظامها و...
ـ اصالح آيیننامه اجرايي مدارس مصوب  1379مبتنيبر سند تحول بنیادين
ـ تهیه طرح تحول بخشهاي مختلف آموزش و پرورش
 .4وزارت آموزش و پرورش
ـ تهیه برنامه جامع اجرايي و داراي زمانبندي و تشکیل كارگروههاي الزم جهت
اجراييشدن سند تحول بنیادين
ـ تهیه نقشه اقدام ملي براي تعیین وظايف ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط در
اجراي سند تحول بنیادين جهت تصويب آن در شورايعالي انقالب فرهنگي
ـ پیشنهاد رديف بودجه مستقل براي راهبري ،گفتمانسازي و تبیین سند در اليحه بودجه
ـ طراحي و استقرار سامانه برخط پايش و رصد اجراي اهداف سند تحول بنیادين
ـ استفاده از ظرفیت رسانه بهويژه رسانه ملي براي تبیین سند تحول بنیادين براي آحاد جامعه

__________________________________________________ 17
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اجتماعي ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،سال  ،1390شماره مسلسل .12245
 .10قانون تشکیل «شوراي تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش» مصوب پنجاهونهمین جلسه
مورخ  1364/12/13شوراي عالي انقالب فرهنگي.
 .11قانون تأسیس سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس كشور ،مصوب سال .1354
 .12قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،مصوب سال .1358
 .13قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش ،مصوب اسفند سال .1366
 .14قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق كشور مصوب
سال .1372
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 .15قانون اصالح اليحه قانوني راجع به تشکیل شوراي عالي آموزش و پرورش ،مصوب سال .1381
 .16قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش ،مصوب سال .1374
 .17قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمان حقالتدريسي ،مصوب سال  1388و اصالحات و
الحاقات بعدي آن تا سال .1399
 .18آيیننامه اجرايي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش ،سال .1379
 .19قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غیردولتي ،مصوب .1395

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل17376 :

عنوان گزارش :موانع اجراي سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

نام دفتر :مطالعات آموزش و فرهنگ (گروه آموزش و پرورش و فنيوحرفهاي)
تهيه و تدوينكنندگان :موسي بیات ،امیرحسین غفاري
ناظران علمي :صادق ستاريفرد ،مسعود فیاضي
اظهارنظركنندگان :سید محمدحسین هاشمیان ،محمد جواهري طهراني
ويراستار تخصصي :ــــ
ويراستار ادبي :ــــ

واژههاي كليدي:

 .1سند تحول بنیادين آموزش و پرورش
 .2سیاستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
 .3آموزش و پرورش

تاريخ انتشار1399/11/4 :

