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شماره 10101

نیازنهادتعلیمبهالفبایتحول

گروه اجتماعی
ادامه از صفحه اول
قطعا همه گزینههایی که تا کنون
در رسانهها مطر ح شد هاند فار غ از
علقههای سیاسی و جناحی هر یک
از شاخصههایی برخوردارند و لزوما
نمیتوان بر سر زبانها افتادن برخی
افراد را صرفا پروپا گاندای رسانهای و یا
حمایتهای خاص سیاسی جناحها یا
تشکل متبوع ایشان دانست اما آنچه
مهمترازشخصاستشاخصههاییک
ن کهرئیسدولتسیزدهم
وزیراست.ای 
با ایجاد سامانهای مشخص ،خواهان
معرفی افراد صاحب صالحیت برای
تصدی پست وزارت و یا دیگر پستها
شده امری مبارک است و اعتنا به افکار
عمومی را به فال نیک می گیریم اما
جا داشت فرمتی طراحی میشد تا بر
مبنای شاخصهایی مشخص برای هر
وزیر در هر حوزه فراخوانی جهت افکار
سنجی ارائه میشد تا احصاء مهمترین
شاخصهایهروزیرازنظرصاحبنظران
هر حوزه دست رئیسجمهور را برای
انتخاب باز بگذارد.
بههررویباتوجهبهشرایطپرچالشحوزه
آموزشرسمی کهحاصلانباشتبیشاز
سه دهه چالش مغفول مانده در این
حوزه است بیش از هر چیز شخصیت
کاریزماتیکوزیرومقبولیتاودر جامعه
فرهنگیانحائزاهمیتاست؛چرا کها گر
این شاخص را نتوان در وزیر آتی یافت،
دیگر شاخصهای مطرح شاید از حیز
انتفاع ساقط گردند .فراموش نکنیم
روزگاری این ردا بر تن بزرگان علمی و
فرهنگی همچون علیاصغر حکمت،
پرویزناتلخانلری،غالمحسینشکوهی
و بزرگ مردانی چون شهید رجایی و
شهید باهنر نشسته است و لذا باید
وزیر آ گاه باشد که این جایگاه صرفا یک
مسئولیت نبوده و بداند که بر جایگاهی
تکیه میزند و مسئولیت حوز های را
میپذیرد کهاز همهحیثحساسترین
حوزهاجراییدولتاست؛حوزهایچند
صدهزارنفریاز کارکنانمتخصصتعلیمو
تربیتباقریببه50درصددارایتحصیالت
تکمیلیغالباتخصصی،باگروههدفیچند
10میلیونی کهدراینبیننیزبسیاریخود
به نحوی از متخصصین حوزه تعلیم
هستند  ،با جا یگا هی حا کمیتی و
مأموریت خطیر تحقق مراتبی از حیات
طیبه ( مصرح در سند تحول بنیادین
آوپ) که پیشنیاز آن جامعه صالح
است و مسیرش از مدارس صالحه
خواهد گذشت .وزیر آتی باید آ گاه
باشد که چالشهای مغفول مانده تا
به امروز ،برآمد رویکردی بوده است که
به دنبال کمرنگ کردن اصل  30قانون
اساسی ،اصل تربیت و پرورش نیروی
انسانی متخصص برای بر عهده گرفتن
امر خطیر و تخصصی تعلیم و تربیت و
درواقع کاهش تصد ی گری دولت و
اداره ارزانتر این حوزه بوده است تا
به زعم خود از محل این صرفهجویی
که به قیمت به تنگنا افتادن معیشت
قشر فرهیخته فرهنگیان و رشد نر خ
آسیبهایاجتماعیتمامشدهاستدر
سایرحوزههاهزینه گرددچرا کهبرخالف
نظرصریحهمهاسنادباالدستیوبیانات
رهبری در دیدار رسمی با معلمان،
مدافعان این نگاه میپندارند هزینه
در این حوزه مساوی با سرمایه گذاری
نبوده و یا بهواسطه دیر بازده بودن
آن ،بهتر است اعتبارات هزینهای و
یا داراییهای سرمایهای بیشتر به
حوزههایزودبازدهسوقیابد که کما کان
در حوزه سیاست گذاری تعلیم و تربیت
طرفداران خاص خود را دارد .وزیر آتی
باید آ گاه باشد که تا کنون هیچ تناسبی
بین امکانات و انتظارات از این حوزه
برقرار نبوده و از همین منظر هیچ گاه
در عملدر اولویتهایمهمهیچیکاز

«رسالت» بایستههای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم را بررسی میکند

دولتهایدوازده گانهقرار نداشتهودر
3دههاخیر،بهویژه8سال گذشتهبرون
داد آن عدول از اصل  30قانون اساسی،
دور شدن از اصل عدالت آموزشی و
فرصتهایبرابربراییادگیری،نرخرشد
دو برابری مدارس خصوصی و شکاف
بیشتردردلمدارسدولتیوطبقهبندی
کیفی مدارس بوده است .از این منظر
وزیر دولت سیزدهم در درجه اول ،باید
مراحل توسعه حرفهای را در همین
حوزه طی کرده باشد تا با صفر تا صد
چالشهای مطروحه دست و پنجه
نرم کرده و دریافته باشد که قرار نیست
صرف داشتن تخصص ،حتی مرتبط
با حوزه تعلیم و تربیت اما نه از جنس
مدرسهومعلمبتوانانتظار داشت گروه
هدف،طرحوبرنامههایشرابدوننقد
و تحلیل محتوا پذیرا باشد.
وزیرآتیبایدآ گاهباشد،بهواسطهمرتفع
نشدنبهموقعچالشهایی کهبهاجمال
آمد،عمرمدیریتی15وزیرپیشازایشان
را به میانگین کمتر از 3سال کاهش داد
و تاب ماندن نداشتند و علیرغم تالش
وافروتشکیل کارگروههاوجلساتمتعدد
نتوانستند مهمترین آسیب فعلی یعنی
شکاف بین صف و ستاد را ترمیم کرده
و نتوانستند مصادیق عینی قانون
مدیریتتعارضمنافعرادر همهسطوح
ت گذاریونظارتیبهویژهدرسطح
سیاس 
شورای عالی به مسئولیتهای دیگر یا
خار ج از آوپ هدایت کنند .لذا فرض
است برگزینههای مطرح فعلی که ا گر
در خودیارایحلچالشهارانمیبیند،
پا به این عرصه نگذارد تا الجرم هم به
سرنوشت اسالف خود دچار نگردند و
هم بیش از پیش حوزه تعلیم و تربیت را
با اصرار بر طر حها و برنامههای قائم به
خود با خسران روبهرو نسازد».
لزومپایبندیبهبرنامههایتوسعه
و نقشه جامع علمی کشور
عادل خالقی ثمرین -دبیر جامعه
اسالمی فرهنگیان شهر تهران ،دومین
نفری است که درباره سکاندار آموزش و
پرورشدر دولتسیزدهمنوشتهاست:
« نظام آموزشی هر جامعه  ،گذرگاه نیل
بهداناییملیآنجامعهبهشمار میآید
بهبیانامروزی،دانشوداناییملیهر
کشوریرکنوریشهاصلیتوسعهآن کشور
است و هر جامعهای زمانی به اهداف
متعالی خود دست خواهد یافت که از
طریق توسعه انسانی مسیرش را هموار
وبنیانهایرشدوتوسعههمهجانبهرا
فراهمنماید.بنابراینمهمتریننهادهر
کشوریدر مسیررشدوتوسعه،سیستم
تعلیموتربیترسمیآن کشور است.به
نظر میرسد از نظر کمی و کیفی و میزان
اثرگذاری بر آیندهسازان ،وزارتخانهای
مهمتراز آموزشوپرورشوجودنداشته
باشد .این وزارتخانه ،پرمخاطبترین
و اثرگذارترین نهاد رسمی کشور است.
هرچنددرسالهای گذشتهتالشهایی
برایبهبودواصالحنظامآموزشی کشور
بهعملآمدهامادرشرایط کنونیآموزش
و پرورش با مسائل و چالشهای جدی
ومتعددیروبهروست،بنابراینوزیری
با این ویژگیها باید سکان امور را در
دست گیرد:
-1حتمابایداز داخلسیستمواز جنس
خودآموزشوپرورشباشدوحتیاالمکان
سطوح خدمتی در معاونت و مدیریت
مدرسهونیزمراحلمختلفاداریراطی
کرده باشد تا بداند در هر سطحی چه
چالشهایی ممکن است وجود داشته
باشد و برای رفع چالشها ،برنامههای
مشخصی ارائه نماید.
-2داراینگرشسیستمی،نظامفکری
منسجمومتعالی،ژرفنگری،همفکری
و مشورت باشد.
-3توانایی تعامل با بدنه آموزش و
پرورش،تشکلهایصنفیو کمیسیون
آموزش مجلس شورای اسالمی ،جهت

نگاه

توصیههایی به رئیس دولت منتخب
در انتخاب وزیر آموزشوپرورش

محمدرضا نیک نژاد-کنشگر صنفی
طیسهدهه گذشتهبحثها،چالشهاودعواهایسیاسیبخش
مهمی از منابع ،امکانات و انرژی حرفهای سامانه آموزشی را به باد داده
است؛ برای نمونه حذف معاونت پرورشی در دوره اصالحات ،اجرای
شتابزده سند تحول بنیادین در دوره احمدینژاد و دعوا بر سر سند
 2020در دولت روحانی نمونههایی از آن چالشهای بهشدت آسیبزا
بوده است .وجود چنین کش مکشهایی و البته پیامدهای آسیبزا
انکارناپذیراستامادراینبارهچهباید کرد؟
دشواریهایآموزشیمادو گون هدرهمتنیدهاند؛اولانتظاراتحدا کثری
حا کمیتوخواستههایبیشاز ظرفیتسامانهآموزشیودیگرینا کارآمدیاینسامانهدر انجاموظایف
حداقلیخودیعنیباسواد کردننوآموزانوآماده کردنآنانبرایزیستینسبتامعمولیدرجهانیبهشدت
دگرگون شونده است .نگارنده ،هم بهعنوان یک آموزگار و هم بهعنوان کسی که اندک دانشی در زمینه
آموزشوپرورش دارد ،در کوتاهمدت چندان انتظاری در راستای دگرگونی نگاه حا کمیتی ،نهتنها در این
دولت بلکه در هر دولتی و با هر گرایش سیاسی ندارم اما در زمینه وظایف حرفهای آموزش میتوان انتظار
داشت کهبااندکتعدیلیدر نگرشومتناسبسازیآنباواقعیتهایجامعه،فاصله گرفتناز نگاهپولیو
سودمحوردرآموزش،تخصیصبودج هدرخوروتوزیععادالنهآندرمناطقآموزشیومدارسبهویژهمدارس
دولتی ،دوری از نگاه کمی به آموزش و تالش برای دگرگونیهای کیفی در راستای وظایف بنیادین ساختار
آموزشی،باال بردنسطحزندگیفرهنگیاندر راستایانجامبهتروظایفحرفهای،دوریاز نگاهپادگانیبه
ن که هست بدتر نشود! ازاینرو نگارنده
دانش آموزان و درک شرایط سنی و گامهای رشد آنان ،شرایط از ای 
دو توصیه به رئیس دولت جدید دارم.
ن کهبابرگزیدنوزیریبا کمترینوا کنشهادر گسترهدعواهایسیاسیوتااندازهایمورداعتماد
نخستآ 
رقبایسیاسی،فضایآموزشراآرامنگهداردودومآنکهبهطور نسبیساختار آموزشی کشور وچالشهای
آنرابشناسدوالبتهبادگرگونیهایآموزشیجهاندردهههای گذشتهآشناباشدتادستکمآسیببیشتری
بهانجاموظایفحرفهای،ذاتیوسنتیاینسامانهواردنکند.

نرگسملکزاده:فرهنگیانخواهان
حضور فردی هستند که اشراف کاملی
به علت نا کامی آموزش و پرورش تا به
امروز دارد و سعیاش بر برطرف کردن
معلو لهایی است که اجازه نداده
آموزش ما تکانی به خود دهد

پیشبرداهدافمتعالیآموزشوپرورش
را داشته باشد.
-4توانایی برنامهریزی فعال و نظارت
بر عملکرد زیرمجموعهها و مهارت
در استفاده بهینه از نیروها و توانایی
برخورد درست با مقادیر قابلتوجهی
از انتظارات و درخواستها از سیستم
آموزشوپرورشراداشتهباشد.وزیرباید
بهمثابه رهبر نظام آموزشی و پرورشی
کشور بتوانند از تخصص وتوان نیروها
بهطور بهینه در حل مشکالت و تأمین
درخواستها یا انتظارات معقوالنه از
سیستم آموزشی استفاده کنند.
-5بهاجرایسیاستهایابالغیمقام
معظم رهبری ،بیانیه گام دوم انقالب،
سندتحولبنیادین،برنامههایتوسعه
ونقشهجامععلمی کشور پایبندباشد.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسالمی
است که مورد تأیید مقام معظم رهبری
قرار گرفتهتاجایی کهایشانسندتحول
را یک ریل گذاری میداند که میتواند
آموزش و پرورش را به سرمنزل موردنظر
برساند ،ایشان اعتقاد دارند در چند
سالی که از تصویب سند تحول بنیادین
می گذرد ،کمتر از10درصد از محتوای
آن ،تحقق پیدا کرده است .مقررشده
بود مسئولین نظام آموزش و پرورش
کشور عالوه بر اجرای کامل این سند
و نصبالعین قراردادن مفاد آن ،با
استفاده از کارشناسان امر هر ۵سال
این سند را موردبازنگری و بروز رسانی
قرار دهند .متأسفانه با گذشت بیش از
۱۰سال از تأیید و ابالغ این سند ،نهتنها
خبری از بازنگری آن نیست بلکه نحوه
و چگونگی اجرای آن هم محل بحث و
مناقشه میان مجریان و قانون گذاران
است .همین امر حساسیت کار وزیر
آینده را در جبران عقبماندگی در عمل
بهسندتحولبنیادینآموزشوپرورش
نشان میدهد.
-6مشرفبهاهدافآموزشیوپرورشی
دور ههای تحصیلی و ساحتهای
شش گانه تعلیم و تربیت در تمامی
مقاطعمهدوپیشدبستانی،دورهاول
ابتدایی ،دوره دوم ابتدایی ،دوره اول
متوسطه و دوره دوم متوسطه ،برای
نهادینه کردن آموزشهای مبتنی بر
هدف و نتیجه و ارتقای مهار تها
و توانمند یهای دانشآموزان در
زمینههای مختلف باشد.
-7علم و توانمندی الزم در تغییر شیوه
آموزش و پرورش از رویکرد سنتی
به سیستم آموزش و پرورش نوین را
داشته و بتواند بستر مناسب برای
کشف و هدایت استعدادهای درونی
دانشآموزان ایجاد نماید.
-8بتواند در دوره وزارت خود رویکرد
مدرسه محوری را از شعار به عمل

تبدیل نماید.
-9تواناییارتقایآموزشهایهوشمند
و ترکیبی را داشته باشد تا نهاد تحت
وزارت وی بتواند عالوه بر برنامههای
آموزشی و پرورشی در اختیار ،از سایر
زمینههای موجود نیز استفاده نموده
و آموزش و پرورش فرزندان را تبدیل به
یک فرآیند ترکیبی چندرسانهای نماید
تا در شرایط عادی از آ نها به عنوان
مکملآموزشهایحضوریودر شرایط
بحرانمثلشیوعبیماریهایوا گیردار،
بحرا نهای طبیعی و غیرطبیعی از
شیوههای جایگزین استفاده نموده تا
از بروز هرگونه خللی در روند آموزشی و
پرورشی آنان پیشگیری شود.
تتشکلهای
-10اعتقادبهتوسعهفعالی 
دانشآموزشی برای ارتقای ر وند
جامعهپذیری،هویتیابیملیودینی،
کسب شایستگیها و مهار تهای
شهروندی را داشته باشد.
-11برنامههایی برای تقویت شادابی
و نشاط در مدارس داشته باشد تا
دانشآموزانازبودندرمدرسهاحساس
رضایت و شادابی نمایند.
-12توانایی برقراری سیستمی برای
پیشگیریازآسیبهایاجتماعیدانش
آموزان و خانوادهها را داشته باشد.
 -13وزیر توانمند در دولت آینده
میتواند نگاه اقتصادی به آموزش و
پرورش را تغییر داده تا جایی که به
آن به عنوان بهترین و مناسبترین
محل سرمایه گذاری نگریسته شود.
همچنین انتظار میرود که وزیر دولت
آینده با فعالسازی فعالیت اقتصادی
صندوقذخیرهفرهنگیانزمینهایایجاد
نماید که تمامی فرهنگیان به صورت
سیستماتیک و شفاف از قابلیتها و
ظرفیتهای گستردهصندوقسودبرده
و از مزایای این صندوق پرظرفیت در
جهت ارتقای سطح معیشتی و رفاهی
زندگی خود بهرهمند شوند.
-16ودرنهایتتواناییتأمینمطالبات
فرهنگیان ازجمله اجرای رتبهبندی
واقعی را داشته و بتواند انگیزه و رضایت
شغلی فرهنگیان را ارتقا دهد».
آزمودهها را آزمودن خطاست
دکتر سحر بیات -عضو هیئت مؤسس
مجمع متخصصین و نخبگان ایران و
کارشناس ارشد حوزه تعلیم و تربیت
در این روزهای باقیمانده تا معرفی
کابینه از سوی رئیس دولت جدید ،در
یادداشتخودبااشارهبه گمانهزنیهای
بسیاری کهدرموردوزیرآموزشوپرورش
مطر حشده از اسامی مختلفی می گوید
کهنامشانشنیدهمیشودودراینرابطه
مینویسد « :حمیدرضا حاجی بابایی،
احمدحیدری،محمدطیبصحرایی،
احمد قیومی ،سید بابک هاشمی نکو،
سیدعلی یزدیخواه و دوباره محسن

گروه اجتماعی
یوسف گوهری در قامت مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش
و کارشناس تعلیم و تربیت به پرسشهای ما در حوزه نظام آموزشی
پاسخ داده است.
چرا بحث نوسازی در آموزش و پرورش از طرف شما مطرح شده ؟
ما در آموزش و پرورش یک وضع موجود داریم و باید وضعیتی مطلوب
همداشتهباشیم،در وضعموجودبامشکالتساختاریمواجههستیم
ومدیریتاجرایینیزمشکالتیدارد،حتیبامواردیمواجههستیم که
اجازه استفاده کارآمد و اثربخش از وضعیت موجود را با کجسلیقگی و
یا تنگنظری نمیدهد .ازجمله مشکالت ساختاری میتوان به چند
مورد بهعنوان مشت نمونه خروار اشاره کرد ،فاصله طولی و سطوحی
مختلف که بین صف و ستاد وجود دارد؛ بین معلم بهعنوان صف تا
وزیر بهعنوان راهبر ستاد حدود  ۱۴سطح مدیریتی در قالب مدیریت
مناطق تا سطوح مختلف مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش وجود
دارد که همین موضوع باعث شده تا هم هزینههای آموزش و پرورش را
به شکل وحشتنا کی باال ببرد و تصور مصرفی بودن نظام آموزشی را در
ذهن بعضی دولتمردان ایجاد نماید و هم از کارآمدی و اثربخش بودن
نیروهای صف یا همان معلمان بکاهد.
در بحث مشکالت ساختاری آیا به همین فاصله طولی مدیریت
میتوان اشاره کرد؟
قطعا اینطوری نیست .هما کنون تقریبا به ازای هر  ۱۱نفر که در مدرسه
و در قسمت صف مشغول به فعالیت هستند یک نفر بهعنوان ستاد و
در سطوح مختلف اداری مشغول فعالیت است .این یکی از موضوعات
اساسی است که باعث شده آموزش و پرورش بهشدت هزینهبر باشد
و ا گر این ساختار اصالح نشود ،چنانچه تمام درآمد حاصل از فروش
نفت را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم احتماال باز هم جوابگوی

حاج میرزایی گزینههایی هستند که
نامشان برای تصدی پست وزارت
آموزش و پرورش به گوش میرسد اما
قبل از بررسی مشخصات کلی نامزدها
در لیست به عنوان رهبر آموزشی آینده
کشور در دولتی که با شعار گفتمان
عدالت ،شفافیت و کابینه مردمی،
آرای فرهنگیان را جذب کرد ،مایلم در
خصوص تحول در نظام تعلیم و تربیت
مقدمهای راارائه کنم.تحولدر تعلیمو
تربیتنیازمندتغییراتبنیادیندرتفکر
و نگرش دولتمردان و سیاست گذاران
است .نگرشی که به برقراری عدالت
آموزشی و توسعه منزلت و معیشت
معلمان منجر شود و چالش بزرگ
تعارض منافع را برطرف کند .نگرشی
که به اقتصاد آموزش و پرورش با اولویت
اختصاصبودجهبرایبرقراریدقیقتر
عدالتبهمناطقمحرومبرمدارعملکرد
و دستاورد برای توسعه و پیشرفت
متغیر یهای عدالت توجه ویژ های
داشته باشد .نگرشی که به تحصیالت
آ کادمیک و مرتبط نیروی انسانی در
حوزه تعلیم و تربیت به عنوان عامالن
اصلی تحول اهتمام ویژه داشته باشد
و تربیت نیروی انسانی کارآمد را چه در
خصوص نو معلمان چه معلمان حین
خدمت در اولویت قرار دهد .نگرشی
که مبنای سیاست گذاری آن در حوزه
تعلیم و تربیت خروجی پژوهشهای
ملی و بینالمللی باشد .نگرشی که تنها
مدرسه را مرکز تحول و توسعه بداند و
استقاللمدرسهرابهعنوانتنهاسیاست
کالنآموزشیخودقراردهدوبهبهسازی
آموزش بیندیشد .نگرشی که پرورش را
حاصلیکآموزشبا کیفیتواثربخش
و زايیده یک مدرسه کارآمد بداند .لذا
به نظر میرسد تحول در نظام تعلیم و
تربیتایرانتنهابهحضور رهبرآموزشی
بانگرشهاواعتقاداتیدر رأسسیستم
تصمیم گیری آموزش و پرورش وابسته
است .رهبری که عالوه بر داشتن این
نگرشها از قدرت تیم سازی قوی و
تخصصیبرخوردارباشدواستراتژیهای
تحول را در تمام حوزهها و زیر نظامهای
آموزشیهمزمانوبهطورموازیطراحی
و بر اجرای آنها نظارت کامل داشته
باشدوضمنارزیابیپیشرفتمتغیرهای
توسعهای برای ادامه مسیر به طراحی
راهبردهای جدید و اثرگذار بپردازد .با
توجه به نوع نگرش یک رهبر آموزشی
تحولخواهدررأسهرمهدایتسیستم
عریض و طویل آموزش و پرورش ایران،
به بررسی کلی و اجمالی مشخصات
افراد معرفیشده توسط رئیسجمهور
منتخبمیپردازمتابگویم کهبایدبرای
یافتنرهبرآموزشی کارآمد،متخصص،
استراتژیست با نگرش تحول گرایانه بر
مبنای آنچه در باال اشاره کردم وقت

رسول پاپایی :وزیر آموزش و پرورش
باید از بدنه این مجموعه باشد تا اسیر
گستردگی ساختار نشود و ظرافتهای
تعلیم و تربیت و کار با معلمها را بداند

عادلخالقی:با گذشتبیشاز۱۰سال
از تأیید و ابالغ سند تحول چگونگی
اجرای آن محل مناقشه میان مجریان و
ن گذاراناست.همینامرحساسیت
قانو 
کار وزیر آینده را در جبران عقبماندگی
در عمل به سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش نشان میدهد

محمودرضا اسفندیار :آموزش و
پرورشجزءاولویتهایمهمهیچیک
از دولتهای دوازد ه گانه قرار نداشته و
در  3دهه اخیر ،بهویژه  8سال گذشته
برون داد آن عدول از اصل  30قانون
اساسی بوده است

سحر بیات :نام کسانی برای تصدی
پست و ز ا ر ت شنید ه میشو د که
تحصیالتمرتبطباحوزهتعلیموتربیت
ندارندواینیعنیعدماعتقادبهتخصص.
دوماینکهدارایمدارسترازاولخصوصی
هستندواینبهمعنیعدماعتقادبهحل
چالش تعارض منافع است

یوسف گوهری ،کارشناس تعلیم و تربیت:

بیشتری گذاشت .ا کنون نام کسانی
شنیدهمیشود کهتحصیالتآ کادمیک
مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت ندارند و
این یعنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به
ن که
تخصصوصاحبنظربودن.دومای 
دارایمدارسترازاولخصوصیهستند
واینبهمعنیعدماعتقادونگرشمثبت
بهحلچالشتعارضمنافعاست.سوم
اینافراددارایرزومههایمخدوشاند
و تمایلی شدید به موقعیت و جایگاه
دارند و برای رسیدن به این هدف روی
هرصندلیایجلوس کردهاند کهالاقل
تعلیموتربیتایرانتجربهحضور چنین
افرادی را در مسند وزارت داشته است
و نتیجه آن هم جز آسیب و نارضایتی
فرهنگیان چیزی نبوده است .باید به
این موضوع نیز اشاره کرد که کارگروه
انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید
وقت کافی برای کشف افراد کارآمد
و کاربلد بگذارد زیرا افراد اشارهشده
آزمودههاییهستند کهدرادوارمختلف
در صندلیها چرخیدهاند یا قرابتی با
معلمیوتعلیموتربیتندارندیادرادامه
حیات تعارض منافع هستند .نگارنده
امیدوار بود کارگروه آموزش و پرورش از
وجود مصاحبه گرهای تخصصی و فنی
که به ساختارهای کیفی و کمی تعلیم
و تربیت آشنا هستند در انتخاب وزیر
آینده آموزش و پرورش بهرهمند شود تا
نخبگانومتخصصین گمنامفرهنگی که
بهحقجزصاحبنظرانواندیشمندان
و مجریان کارآمد این حوزه هستند ،در
لیستنامزدهایاحتمالیوزارتآموزش
و پرورش قرار گیرند».
وزیر جدید و گردگیری افکار
نرگسملکزادهدر کسوتمدیرمدرسه،
خواهان ارائه برنامههای واقعبینانه
از سوی وزیر آینده آموزش و پرورش و
گردگیریافکاریاست کهظاهرآموزشو
پرورش را نازیبا کرده است« :عمر دولت
تدبیر و امید پایان یافته و رئیسجمهور
منتخب قرار است کابینه خود را برای
چهار سال همراهی به مجلس معرفی
کندواینروزهانامهاییبهعنوان کابینه
احتمالی به گوش میرسد اما اسامی
چندین نفر بیشترین تکرار را دارد.
نامهای آشنا چون «حاج بابایی» و یا
افرادی کهشایدبرایمعدودفرهنگیان
شناخته شده باشد مانند «طیب
صحرایی» اما مهمتر از نامها ،طرح و
برنامههاست .البته در پشت هر کدام
از این نامها افرادی سخت ایستادهاند
که بعد از قطعی شدن سهم خواهی را
آغاز کنند .در چند سال گذشته وضع
بر همین منوال بوده است و برخی
دستشان را بر گلوی وزیر می گذارند تا
بتوانند افرادی را وارد مجموعه کنند و
درنتیجه اثرگذاری خود را در وزارتخانه
با ورود نیروهای خود بیشتر از قبل
کنند.کسی که قرار است بر صندلی این
آشفتهبازار تکیه زند باید در ابتدای کار
توانایی و جرئت این را داشته باشد که
شلختگیظاهریاینبازار شامرابهیک
آراستگیمقبولبرساند.وزیرجدیدباید
به گردگیری افراد و مهتر از افراد ،افکاری
دست زند که در این سالها ظاهری
زشت از آموزش و تربیت را به جامعه
نشان دادهاند .بعد از آراستگی ظاهری
کهبیتأثیردر تغییربرنامههاوطر حهای
بعدینخواهدبود.بایدبرنامهایمدون
درواقع بینانهترین حالت ممکن از
آموزش و پرورش تدوین شود چرا که
تخیل گرایی از ویژگیهای بارز مدیران
باالدستیمابودهوسیاستهاییبرای
آموزش و پرورش در نظر گرفتهشده که
در ابتداییترینشرایطاجرانیزمیلنگد
چه رسد به ایدهآلهایی که به عنوان
راهکار و برنامه برای برونرفت اعالم
شدهاست.داشتنبرنامهای کهقابلت
اجرا داشته باشد میتواند مصداقی
باشدبرای«کارآمدی» کهبهعنوانیک
مشخصه برای معرفی وزیر در سامانه
پیشنهادمدیراندولتسیزدهممدنظر
بوده است .کارآمدی کلیتی است که
میتوان زیرمجموعه گستردهتری جز
داشتنطرحوبرنامهرابرایشتعریف کرد.
کارآمدییکوزیربابرنامه«،کارآزموده»
بودن اوست .در میان نامهایی که به
عنوان گزینههای احتمالی آموزش
پرسشوپاسخ

باالترین مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد
نیازهای آموزش و پرورش نخواهد بود و بعضی از فعالیتها
ی گیرد یا ضرورت چندانی
که در آموزش و پرورش صورت م 
ندارد و یا میتوان با هزینه کمتری انجام داد .مثال برای
دانش آموزان بزرگسال هما کنون سه تشکیالت موازی
مشغولارائهخدمتهستندوچندین کارشناسو کارشناس
مسئول از باالترین سطح یعنی وزارتخانه تا سطح منطقه
مشغول به فعالیت هستند.
در ارتباطبامدیریتفعلیآموزشوپرورشچهنکاتی
را میتوان عنوان کرد؟
دردولتهاییازدهمودوازدهمدرطول۸سالشاهدجابهجایی۴وزیر
در آموزش و پرورش بودیم که نمیتواند نشانه خوبی باشد .در مورد
اخیر هم که وزیر خارج از بدنه آموزش و پرورش انتخاب شد ،این فرد
شناخت کارشناسی از مسائل صف و ستاد آموزش و پرورش را ندارد
مخصوصا در این اواخر که بیش از ۵۰درصد معاونین وزیر هم از خارج از
آموزش و پرورش آمدند.
چگونه میتوان در دولت جدید به آموزش و پرورش کمک کرد؟
پویایی و پیشرفت یک ملت درگرو توجه ویژه به آموزش و پرورش توسط
تمام ارکان آن کشور است .انتظار جامعه فرهنگی این است که باالترین
مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد .این قدم اول و مهمترین
اقدامی است که میتوان برای کمک به آموزش و پرورش انجام داد اما
استفاده کارآمدواثربخشاز امکاناتموجودسریعترینو کمهزینهترین

اقدامیاست کهالزماستبهآنتوجهشود.بایدبهدوعنصر
کلیدی در آموزش و پرورش توجه ویژه و نگاهی تازه داشت.
اول سازماندهی بهینه و استفاده مؤثر از نیروی انسانی
موجود و دیگری ،رسیدگی به معیشت معلمان و کارکنان
مدرسهبهعنوانطالیهدارانورزمندگانصفمقدم کهباید
موردنظر و توجه قرار بگیرد .امکانات فعلی و بودجه جاری
ی که درست مورداستفاده
وزارت آموزش و پرورش در صورت 
قرار بگیرد تا حدودی جوابگوی نیازهای آموزشی و پرورشی
ماست .ا گر نیروی انسانی موجود ساماندهی نشود و همچنان توجه به
بخشستادیواداریمانسبتبهبخشهایآموزشیوپرورشیدراولویت
بیشتریباشدوآموزشوپرورشماپرهزینهو گرانادارهشودبعیدمیدانم
کل بودجه کشور نیز جوابگوی وزارت آموزش و پرورش باشد .بهعنوان
مثال درحالیکه آموزش و پرورش بر اساس اعالم مسئولین با کمبود
۳۵هزاریمعلمروبهروستبخشاداریمادرسهسطحوزارتخانه،ادارات
کل و مدیریت مناطق بدون کمبود نیرو و در بخشهای فراوانی با ترا کم
نیرومواجهاست،اینتازهشاملمدیریتطولیاست.بهاینمعضلباید
بخشهایهمعرض کهبعضایکوظیفهراانجاممیدهندهماضافه کرد.
در بلندمدتبایدتربیتحرفهایمعلمانو نیرویانسانیدر اولویتقرار
بگیرد .هما کنون معیار انتخاب معلم ما برای ورود به کالسهای درس
که اصلیترین وظیفه آموزش و پرورش است فاقد برنامههای بلندمدت
و آینده محور است .حضور نیروهای آزاد حقالتدریس در کالسهای

و پرورش به گوش میرسد ،میتوان
کارآزموده بودن را به عنوان صفت برای
برخی از آنها به کاربرد؛ افرادی خبره
درزمینهآموزشوپرورش کهخودعالوه
بر این که در این سالها دور از فضای
آموزشی کشور نبودند بلکه توانستهاند
با وا کنشهایی که داشتهاند خود را جز
نفرات کارا و حاذق در آموزش و پرورش
بهفرهنگیانمعرفی کنندامااینسابقه
نمیتواند بهتنهایی دلیل برتری آنها
نسبت به افرادی باشد که شاید مثل
آنهاتریبونیبرایسرزبانانداختنخود
در اختیار ندارند و طی سا لهای
اخیر برخی با چهره منتقد آموزش
و پرورش ،بذر پاشید هاند تا دوباره
ردای وزارت را به تن کنند .پس تکلیف
د لسو ز یها ی چند سا له بر خی ا ز
گزینههای محتمل مشخص است .از
م گفتهاندآزمودهراآزمودنخطاست
قدی 
با همين مثل باید از وزیر فعلی آموزش و
پرورش نامبرد که فرهنگیان رضایتی از
عملکرداوندارندوخواهانحضورفردی
هستند که اشراف کاملی به علتهای
نا کامی آموزش و پرورش تا به امروز دارد
وسعیاشبربرطرف کردنمعلولهایی
است که اجازه نداده آموزش ما تکانی
به خود دهد .در این شرایط و در این
فرصتاندکباقیماندهتیمرسانهایو
مشاورهای رئیسجمهور منتخب باید
برنامه گزینههایمحتملرامنتشر کند
تا صاحبنظران و دلسوزان آموزش و
پرورشاز برنامههایآنهادفاع کنندنه
ازیکنام کههویتیبرایآموزشوپرورش
نخواهد داشت».
وزیرآموزشوپرورشدولتسیزدهم
و چند واقعیت
رسولپاپایی،ازفعاال عرصهتعلیموتربیت
است که در خصوص دولت سیزدهم و
انتخابوزیرآموزشوپرورشچندواقعیت
مهم و کلی را بیان کرده است« :واقعیت
اول :رئیسی و تیم رسانهای او برخالف
اسالف خود تا کنون گزارشی در این مورد
ارائه نکردهاند که بدانیم چه کسانی قرار
است در امر کشورداری کمک کنند و این
سکوت ممکن است به دالیل مختلف
ازجمله کاهش فشار سهم خواهیهای
گروهها و جناحهای مختلف برای ورود
به کابینه باشد؛ اما سکوت رسانهای
موجب شده است گزینههای محتمل
از نقد منصفانه در امان بمانند و بازار
گمانهزنیها داغ شود .واقعیت دوم:
انباشت مشکالت ،کثرت شعار ،قلت
عمل و بیشتر شدن شکاف بین صف و
ستاددر آموزشوپرورش کهسالهاست
به حدی مزمن و تکراری شده است که
آمدن هیچ وزیری نهتنها شور و شوقی به
معلمهانمیدهد،بلکهاستمراربیتفاوتی
بهمدرسهورها کردنمعلمهابامشکالت
و رنجهایشان موجب گردیده که هیچ
معلمیدلواپسونگرانمسافرآتیخیابان
شهید قرنی نباشد و ا گر اندک حساسیت
وپیگیریهموجودداردمختصمدیران
حوزه ستادی و مدیران ارشد استان
است که آنها نیز دلواپس جایگاه خود
هستندنهدلواپسناخوشیهایمسری
آموزشوپرورش.واقعیتسوم:نشستن
وزیریقوی،تواناوآشناباپیچیدگیهای
آموزش و پرورش که زبان گویای معلمها
در دولت باشد بسیار اهمیت دارد اما
تا کنون هیچ وزیری به هزار و یک دلیل
حاضر نبوده پای سیاست را از حیاط
آموزش و پرورش بیرون کند .واقعیت
چهارم :سکاندار بزرگترین وزارتخانه
دولت هر کس که باشد باید چند ویژگی
داشته باشد تا آموزش و پرورش را رهبری
کندوامیدرابهبدنهرنجور مدرسهو کالس
بدمد؛ وزیر آموزش و پرورش باید از بدنه
این مجموعه باشد تا اسیر گستردگی
ساختار نشود و ظرافتهای تعلیم و
تربیتو کاربامعلمهارابداند؛برنامههای
واقعبینانه و اجرایی داشته باشد و در
انتخاب همکاران خود نگاه جناحی و
گروهی نداشته باشند تا بتواند زمینه
استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی
موجود را فراهم سازد .او باید اعتقاد
قلبی به رأی و نظر اهل علم و محققان
و پژوهشگران داشته باشد؛ وزن علمی
او به گونهای باشد که در بین وزیران به
دانایی و توانایی مشهور باشد».

درس و عدم تربیت حرفهای معلمان ازجمله مسائلی است که باعث
تنزل منزلت معلمان در جامعه شده است .یکی دیگر از مسائل کلیدی
در آموزش و پرورش دانشآموز است .این مقوله نیز در سالیان اخیر مورد
غفلت قرار گرفته است .حدود  ۵سال از دولتهای یازدهم و دوازدهم به
اجراشدنواجرانشدنسند۲۰۳۰در آموزشوپرورش گذشتودرنهایت
هم مشخص نشد چه کسی طراح اولیه آن بود .توجه به درون و تقویت
معاونت پرورشی بدون ایجاد بار مالی میتواند به بازگشت اعتماد مردم
بهآموزشوپرورش کمک کند.محلاجرایسندتحولآموزشوپرورش
معاونتپرورشیاست.در سالیاناخیربهاندازهای کهبهسرویسایابو
ذهابمدارستوجهشده،بحثهایآموزشیوپرورشیموردتوجهنبوده
است.عدالتآموزشییکیدیگرازمباحثیاست کهدردولتعدالتمحور
سیزدهم باید موردتوجه ویژهای قرار بگیرد .ما نهتنها شاهد ایجاد و رشد
مدارس ال کچری در بخش غیردولتی بودهایم بلکه تحت عنوان مدارس
خاص دولتی درب مدارس دولتی را به روی مردم بستهایم .هما کنون
بعضیازمدارسدولتی کهبانیرویانسانیوامکاناتدولتیادارهمیشوند
ی کهماباید
ی کنند.براساسقوانینموجوددرحال 
ازمردمشهریهدریافتم 
شاهد سه نوع مدرسه دولتی ( تیزهوشان ،شاهد و عادی دولتی) باشیم
ی کند و این عدالت آموزشی را
اما بیش از  ۵نوع مدرسه دولتی فعالیت م 
بهشدتتهدیدمیکند.
کالم آخرم؟
میتوان با سازماندهی مناسب نیروی انسانی موجود و کارآمد کردن
بخشغیرکارآمدبخشهاییازاداراتومناطقوواحدهای کنونیوتوجه
به داخل و توجه به بخشهای مختلف آموزشی و پرورشی و استفاده
از تمام ظرفیت کنونی و اهمیت دادن به شرکای آموزشی و استفاده از
تمام ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش این بخش مؤثر را به جایگاه
اصلی خود بازگرداند.

