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رتبه بندی مدارس؛ نقطه اختالف برخی مسئولین و سند تحول
طـی روزهـای گذشـته بـار دیگـر پـای رتبه بندی 
مـدارس بـا اظهـارات شـکوهی، مدیـرکل دفتـر 
آمـوزش دبسـتانی به رسـانه ها باز شـد. بـه گفته 
وی اجـرای رتبه بنـدی در مـدارس دولتـی ممکن 
نیسـت چراکه دولت وظیفه دارد شـرایط برابر در 
همه مـدارس دولتـی فراهم کند. به باور شـکوهی 
عملکـرد  مـدارس،  رتبه بنـدی  بجـای  می تـوان 
مدیـران را مورد سـنجش قـرار داد و با آن فضای 
رقابتـی بیـن ایشـان را ایجاد کرد. وی شـاهد مثال 
خـود را طـرح تدبیر عنـوان می کنـد؛ در این طرح 
مدیـر برنامه ای متناسـب با واقعیت های مدرسـه 

ارائـه می کند که عملکرد ایشـان 
بـر اسـاس آن ارزیابـی می شـود. 
جالب تـر آنکـه شـکوهی معتقـد 
اسـت نتایـج ایـن سـنجش نباید 
در اختیـار اولیـا قرار گیـرد؛ زیرا 
ایـن مسـئله باعـث می شـود که 
خانواده هـا بـه انتخـاب مـدارس 

باکیفیـت سـوق پیـدا کننـد و آمـوزش و پرورش 
تـوان پاسـخ گویی بـه حجـم زیـاد از ایـن نـوع 

درخواسـت را نـدارد1.

1. مهر؛ کد خرب: 4668788

به رغـم اظهارات فوق، برخی از مسـئولین آموزش 
و پـرورش از رتبه بندی و شـفافیت نتایج آن برای 
خانواده هـا اسـتقبال کردند. مهرماه سـال گذشـته 
بطحایـی وزیر وقـت، از اجرای رتبه بنـدی مدارس 
سـخن گفـت و تصریح کـرد نتایج ایـن رتبه بندی 
در اختیـار اولیـا قـرار می گیـرد تـا از وضعیـت 
کیفیـت، درجـه و رتبـه مدرسـه فرزندشـان آگاه 
شـوند2. تجربه هـای جهانـی نیـز بیانگر آن اسـت 
کـه در سـایر کشـورها نیـز رتبه بنـدی مـدارس 
اجـرا شـده و نتایـج آن به صورت شـفاف منتشـر 

می شـود3.
اختـاف نظر فوق در حالی اسـت 
کـه راهکار 3/19 سـند تحول نیز 
بـر ضـرورت رتبه بنـدی مدارس 
بـه منظـور شفاف سـازی عملکرد 
ایشـان و ایجـاد رقابـت منطقـی 
بیـن آنـان تأکیـد دارد. بـا توجه 
بـه جایـگاه سـند تحـول در امـر 
و  تعلیـم  نظـام  تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری 
تربیـت، انتظـار مـی رود مسـئولین امـر پیرامـون 
اصـل رتبه بنـدی به اجماع نظر رسـیده و شـرایط 

را بـرای تحقـق آن فراهم سـازند.

2. فارس؛ کد خرب: 13970827000283

3. کنکاش؛ خربنامه پرسا؛ نسخه 91

و  آمـوزش  وزارت  سرپرسـت  حسـینی، 
تأسـیس  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه  پـرورش: 
مـدارس غیردولتـی در هیئـت دولـت مـورد 

شـد. تصویـب  و  گرفـت  قـرار  بررسـی 

و  آمـوزش  وزارت  سرپرسـت  حسـینی، 
پـرورش: بـا 2 هزار میلیارد تومـان اعتباری که 
بـرای اجـرای طـرح رتبه بنـدی در نظـر گرفته 
شـده اسـت؛ حقوق معلمان از شـهریور افزایش 

می یابـد.

ترکمـن، معـاون برنامه ریزی و توسـعه منابع: 
سـاختار پراکنـده آموزش و پرورش مدرسـه را 
در حاشـیه قـرار داده اسـت و در همیـن راسـتا 
بایـد سـاماندهی مـدارس کوچـک مقیـاس و 
توزیـع متـوازن نیـروی انسـانی در دسـتور کار 

گیرد. قـرار 

حسینی، سرپرسـت وزارت آموزش  و پرورش: 
بـرای مدیریـت منابـع و مصـارف آمـوزش و 
پـرورش بـه دنبال تو سـعه مـدارس بـزرگ و 
همچنیـن اجرای طرح روسـتا محوری هسـتیم.

پـرورش  ملـی  مرکـز  رئیـس  مهاجرانـی، 
اسـتعدادهای درخشان: امسـال طرح شهاب به 
پوشـش 100 درصـدی در پایـه چهـارم خواهد 

. سید ر

پـرورش  ملـی  مرکـز  رئیـس  مهاجرانـی، 
اسـتعدادهای درخشـان: بـا توجـه بـه وجـود 
سـمپاد،  مـدارس  در  خالـی  تعـدادی صندلـی 
نـوع  ایـن  تکمیلـی  آزمـون  شـهریور  هشـتم 

شـد. خواهـد  برگـزار  مـدارس 

حاجـی بابایـی، نماینـده مجلـس: بـا توجـه به 
نزدیـک بـودن مهرمـاه، ضرورت انتخـاب وزیر 
تـا  می شـود  دوچنـدان  پـرورش  و  آمـوزش 
وضعیـت نابسـامان نیـروی انسـانی آمـوزش و 

سـازمان دهی شـود. پـرورش 

تهرانیـان، مدیـرکل اسـبق مـدارس غیردولتـی: 
از  کـه  نشـان می دهـد  و 9۷  آمـار سـال 9۶ 
2۶ هـزار صندلـی در هنرسـتان های غیردولتـی 
13 هـزار و ۶۶2 صندلـی خالـی مانـده اسـت؛ 
یعنی حـدود ۵1 درصـد ظرفیت هنرسـتان های 

غیردولتـی خالی اسـت.

دبسـتانی:  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل  شـکوهی، 
کیفی-توصیفـی  ارزشـیابی  در  کـه  معلمـی 
دانش آمـوزی را مـردود می کنـد؛ در واقـع یک 
نمـره منفـی به خود داده اسـت. البتـه این بدان 
معنا نیسـت که تحـت هر شـرایطی دانش آموز 

بـه مقطـع باالتر بـرود.

شـکوهی مدیـرکل دفتـر آمـوزش دبسـتانی: در 
دوران ابتدایـی بـا کمبـود شـدید معلـم روبه رو 
اسـتانداردی  نه چنـدان  روش هـای  و  هسـتیم 
اسـتفاده  سـال ها  ایـن  در  جبرانـش  بـرای 
کرده ایـم کـه اگـر ادامه پیـدا کنـد کودکانمان 

می شـوند. آسـیب  دچـار 
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پُرسا بررسی می کند: فاصله ساعت آموزش ایران با میانگین جهانیکارشناسان بررسی می کنند: هوشمندسازی مدارس یا استفاده هوشمندانه؟

بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه  تیرمـاه  اواخـر 
»وزارت  و  پـرورش«  و  آمـوزش  »وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات« به منظـور 
هوشمندسـازی مـدارس امضـا شـد. طبـق 
ایـن تفاهم نامـه وزارت ارتباطـات موظـف 
شـد زیرسـاخت های الزم ازجملـه اتصـال 
مدارس به شـبکه ملی اطاعـات را تا پایان 
سـال 98 فراهـم سـازد. در مقابـل وزارت 
آمـوزش و پـرورش متعهـد شـد تجهیزات 
و محتـوای هوشمندسـازی مـدارس را تهیه 
ایـن  طبـق  می سـازد  خاطرنشـان  کنـد1. 
تفاهم نامه، مدارس شـهرهای زیـر 20 هزار 
نفر و حاشـیه شـهرها و روسـتاها هوشـمند 

می شـوند2.

هوشمندسـازی مدارس ریشـه در گذشـته 
مشـابهی  تفاهم نامـه   نیـز   91 سـال  دارد. 
منعقـد  فوق الذکـر  خانـه  وزارت  دو  بیـن 
شـد کـه بعـد از مدتـی بـه دلیـل فراهـم 
نشـدن زیرسـاخت های الزم متوقـف شـد3.

هوشمندسـازی  دوبـاره  شـدن  مطـرح  بـا 
توجـه  مـورد  موضـوع  ایـن  مـدارس، 
را  آن  برخـی  گرفـت.  قـرار  کارشناسـان 
زمینه سـاز تحقـق عدالـت آموزشـی عنوان 
کردنـد4. بـه ظـن حسـینی هوشمندسـازی 
هزینه هـا،  کاهـش  بـه  منجـر  مـدارس 
تسـهیل  و  یادگیـری  کیفیـت  افزایـش 
فرایندهـا در آمـوزش و پرورش می شـود۵. 
برخـی بـا اشـاره بـه الـزام قانونـی و بودجه 

1. فارس؛ کد خرب: 13980429000562

2. شورای عالی انقالب فرهنگی؛ کد خرب: 4787
3. روزنامه همشهری؛ کد خرب:  67926

4. عباس حسینی؛ کارشناس برنامه ریزی و توسعه مدارس هوشمند اداره 

کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران؛ رادیو گفتگو؛ کد خرب: 

150643
5. رسپرست آموزش و پرورش؛ موج نیوز؛ کد خرب: 288690

280 میلیـارد تومانـی۶ در نظر گرفته شـده 
انتقـاد  اجـرا  در  بی توجهـی  از  آن،  بـرای 
بـا  نیـز  کارشناسـان  از  کردنـد۷. شـماری 
اشـاره بـه تجربه نه چنـدان موفق سـال های 
گذشـته و همچنیـن وجود مدارس فرسـوده 
فـراوان در کشـور، هوشمندسـازی مدارس 
پـرورش  و  آمـوزش  اولویت هـای  از  را 

نمی داننـد8.

انتظـار  فـوق،  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
مـی رود پیگیـری مجـدد اجـرای سیاسـت 
هوشمندسـازی بـا اتکا بـه نتایـج حاصل از 
تجربیـات گذشـته دنبال شـود؛ ضمنـاً باید 
در نظـر داشـت کـه سـند تحـول بنیادین، 
فناوری هـای  از  هوشـمندانه«  »بهره گیـری 
نویـن را مدنظـر قـرار داده اسـت؛ لـذا باید 
تـا سیاسـت هوشمندسـازی  بـود  مراقـب 
تختـه  و  پرژکتـور  نصـب  بـه  مـدارس، 

هوشـمند تقلیـل پیـدا نکنـد.

6. مجموع بودجه در نظر گرفته شده در سال 97 و 98

7. سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ لف؛ 

کد خرب: 3980402195

8. روزنامه همشهری؛ کد خرب:  67926

طـی هفتـه گذشـته برخـی از مسـئولین آمـوزش و پـرورش، زمـان آمـوزش در ایـران را با سـایر 
کشـورها، این چنیـن مقایسـه کردند: »سـاعت آموزش در مـدارس ایران در طول 12 سـال تحصیل 

12900 سـاعت و میانگیـن جهانی 8 هزار سـاعت اسـت1«.

بـا توجـه بـه نمودار فـوق به نظـر می رسـد به اشـتباه، مجموع سـاعت آمـوزش عمومـی ایران 
)12 سـال تحصیلـی( بـا مجموع سـاعت آموزش اجبـاری در جهان )9 سـال تحصیلی( مقایسـه 

شـده است.

1. تسنیم؛ کد خرب: 2036400 ، فارس؛ کد خرب: 13980505000930
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